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Przedmowa  
 
Technika transmisyjna ze zwielokrotnieniem optycznym  (podziałem dostępnego, 

naturalnego pasma falowego światłowodu)  WDM staje się obecnie standardem w 
telekomunikacyjnych systemach dalekosiężnych WAN ale także systemach MAN, i ich 
szczególnych rozwiązaniach nazywanych METRO. Tanie moduły WDM wchodzą także do 
sieci SAN i LAN.  Początkowy etap prostego optycznego zwielokrotnienia transmisji zaczyna 
być uzupełniany multipleksowaniem i przemianą długości fal, czyli bezpośrednim routingiem 
i przełączaniem optycznym. Wprowadzane są tanie systemy IP na CWDM. Optyczny 
Ethernet gigabitowy opanowuje sieć dostępową, coraz częściej dochodząc bezpośrednio do 
stacji roboczej. Ethernet dziesięcio-gigabitowy penetruje sieci szkieletowe. Ethernet ruchomy 
50Mb/s zaczyna zapewniać mobilny dostęp do sieci Internet. Bazą dla pojemnych sieci 
ruchomych staje się kablowa światłowodowa sieć DWDM. Sieć przyszłości ma szansę stać 
się jednorodną pod względem transportu (DWDM) i protokołów (Ethernet i IP). 

Niniejsze opracowanie oparto na następujących źródłach: EXFO Electro Optical 
Engineering Guide to WDM Technology and Testing, Fibre Systems Europe, Lightwave, 
IEEE Spectrum, WDM Solutions, Laser Focus World, International Telecommunications,  
Photonics Spectra, SPIE OE Magazine, materiały firmowe z portali fibers.org i optics.org, 
osa.org, spie.org, lia.org, ieee.org. Szkielet pracy oparto na podręczniku EXFO Guide to 
WDM [www.exfo.com]. Pracę uzupełniono o szeroką prezentację najnowszych zagadnień 
rozwojowych i wdrożeniowych techniki WDM, ze szczególnym akcentem na problematykę 
technologiczną, wdrożeniową, eksploatacyjną i metrologiczną.  

Praca składa się z następujących głównych części:  
- Wprowadzenie do techniki WDM – omówiono podstawowe zagadnienia związane z 

metodą optycznego zwielokrotnienia transmisji na tle ogólniejszych zagadnień 
telekomunikacji światłowodowej;  

- Elementy systemu DWDM i ich krytyczne parametry -  omówiono poszczególne 
elementy toru transmisyjnego DWDM zarówno w wysoce niezawodnych rozwiązaniach 
eksploatacyjnych jak i rozszerzonych rozwiązaniach laboratoryjnych, badawczych i 
pomiarowych; Szczególnie omówiono zagadnienia przełączania  i routingu optycznego; 

- Pomiary, testy, kwalifikacja elementów systemu DWDM -  omówiono metody pomiarowe 
stosowane do oceny przydatności bloków składowych systemu DWDM; 

- Instalacja i utrzymanie systemu DWDM -  omówiono wybrane zagadnienia problematyki 
eksploatacyjnej systemów DWDM, także w aspekcie metrologicznym i ciągłego 
monitoringu parametrów systemowych;  

- Aparatura pomiarowa DWDM -  dokonano przeglądu rodzajów, klas, pojedynczych 
przyrządów pomiarowych i zestawów specjalizowanych i uniwersalnych do pomiarów 
polowych, laboratoryjnych, pomiarów wzorcowych, odniesienia, testów monitorujących, 
alarmów sprzętowych, itp.  

- Sieci DWDM -  omówiono cechy charakterystyczne, pod względem parametrów 
eksploatacyjnych ich zachowania długoterminowego i monitoringu, dla głównych 
obszarów zastosowania techniki DWDM – sieci WAN, Metro i LAN; 

- Standaryzacja DWDM – technika DWDM podlega międzynarodowym procesom 
standaryzacyjnym, które ustalają i stabilizują kierunki rozwoju, oraz decydują o 
interoperacyjności sprzętowej pomiędzy producentami  aparatury; 

- Rozwój systemu DWDM, Podsumowanie – nie bez wielu trudności technologicznych i 
technicznych rysują się podstawowe kierunki dalszego rozwoju DWDM w kierunku 
routingu i przełączania optycznego, powiększenia ilości kanałów do ok. 1000 i 
zwiększenia szybkości modulacji pojedynczego kanału optycznego do ok. 100Gb/s. 
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Światłowód staje się multi-terabitowym kanałem informacyjnym, a w dalszej 
perspektywie nawet petabitowym.  
Dobra znajomość podstaw techniki DWDM wśród kadry technicznej kablowych 

operatorów telekomunikacyjnych staje się koniecznością chwili. Technika DWDM nie jest 
ważna jedynie przez to, że w prosty liniowy sposób zwiększa przepływność zagregowaną 
światłowodowego kanału transmisyjnego. Technika DWDM po prostu rewolucjonizuje 
telekomunikację optyczną, przebudowuje w zasadniczy sposób całość systemu 
telekomunikacyjnego od samych fundamentów.  

Zmianie ulegać będzie klasyczne rozumienie architektury sieci telekomunikacyjnych. W 
dalszej perspektywie wszystkie obecne rozwiązania zanikną jako nieefektywne. Nigdy dotąd 
w telekomunikacji nie podważano podstaw teoretycznych i technicznych budowy sieci. 
Technika DWDM całkowicie to zmienia. Oto pojawiają się relatywnie tanie, optyczne kanały 
informacyjne o multi-terabitowej przepływności binarnej dające możliwość budowy sieci 
jednorodnej sygnałowo i pod względem protokołów. Obecna silna podstawa sieci optycznych 
– gigabitowa pętla światłowodowa, przestaje mieć jakikolwiek sens. Przy tych 
przepływnościach przestaje być w uzasadniony ekonomicznie sposób skalowalna, staje się 
zbyt prosta funkcjonalnie, zbyt niezawodna. Miejsce wielkich pętli musi zająć w przyszłości 
bardziej złożona sieć oczkowa, wymagająca jednak znacznie większej ilości „szkła w ziemi”.  

Zmianie ulegać będzie podstawowe pojęcie pasma. Ta przyszła definicja, rodząca się w 
sposób ewolucyjny, na pewno nie będzie miała nic wspólnego ze sztywnym podziałem pasma 
w środowiskach ATM a nawet SDH.  Obecnie granularność pasma na poziomie dużych 
operatorów kablowych wynosi 2,5Gb/s, wkrótce może to być 10Gb/s, 40Gb/s a nawet 60, 80 i 
100Gb/s. Pasmo jest podstawą wszystkiego. Przez długi czas w telekomunikacji tego pasma 
brakowało. W ciągu zaledwie kilku lat następuje skok pasma o trzy rzędy wielkości w górę. 
W ciągu następnych kilku lat znowu trzy rzędy wielkości w górę. W sumie kilkanaście lat  i 
zmiana pasma efektywnego niemal o sześć rzędów wielkości. Na paśmie budowana jest 
jakość i inteligencja systemu telekomunikacyjnego. Zmianie musi ulec wszystko, 
architektura, sprzęt, protokoły, oprogramowanie, czyli cała strona techniczna.  

Dobra znajomość wybranych zagadnień teleinformatyki optycznej DWDM staje się także 
koniecznością wśród kadry pozatechnicznej telekomunikacji. Zmianie musi ulec także cała 
pozostała pozatechniczna infrastruktura telekomunikacji, lub raczej teleinformatyki, jak ją 
dzisiaj zaczynamy nazywać, finansowa, gospodarcza, organizacyjna, społeczna. Rzadko się 
jeszcze dzisiaj zdarza, szczególnie w Europie,  aby drogi i mosty, duże systemy municypalne 
– elektryczność, wodociągi były własnością prywatną – w niektórych przypadkach są 
własnością społeczności lokalnych na poziomie samorządowym np. powiatowym i gminnym. 
Infrastruktura telekomunikacyjna, w przypadku wszechobecnych przyszłych sieci oczkowych 
stanie się analogiczna do tego rodzaju ogólnej cywilizacyjnej infrastruktury przyszłego 
społeczeństwa. Oznaczać będzie to np. otwarty dostęp do tej infrastruktury dla odpowiednio 
przygotowanych operatorów, a w przyszłości być może dla każdego. Tak jak dzisiaj 
korzystamy w otwarty sposób z dróg, płacąc po prostu podatki z dochodów i działalności.  
Lokalna infrastruktura telekomunikacyjna stanie się ewolucyjnie własnością powiatu i gminy. 
Nie ma uzasadnienia, w przypadku niskich kosztów kablowania optycznego i nadmiaru 
pasma,  na monopolistyczną własność dużego operatora kablowego na takich terenach. Tylko 
nieograniczone pasmo jest pewną gwarancją otwartego dostępu w przyszłości do 
infrastruktury teleinformatycznej dla każdego. Dzisiaj początkiem tego procesu ewolucyjnego 
otwierania infrastruktury są tzw. ciemne światłowody (powiatowe, gminne, municypalne, 
kondominialne, korporacyjne, uczelniane, prywatne) i własnościowe długości fali WDM.  

Pasmo jest wymienne na jakość i inteligencję sieci. Jakość i inteligencja sieci to wysoki 
stopień niezawodności, przezroczystość, łatwość dostępu i powszechna obecność.  
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Słownik symboli i skrótów  
 
3R – Regeneration, Reshaping, Retiming,  
ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line,  
AON – All Optical Network,  
APD – Avalanche Photodiode,  
ASE – Amplified Spontaneous Emission,  
AWG – Arrayed Waveguide Gratings,  
ATM – Asynchronous Transfer Mode,  
BER – Bit Error Rate; Stopa błędów transmisji;  
10GbE – Ethernet 10 Gigabitowy;  
CFBG – Chirped Fiber Bragg Grating, 
CMOS – Complementary Metal-oxide Semiconductors,  
CVD – Chemical Vapor Deposition,  
CWDM – Coarse WDM, Zgrubne zwielokrotnienie optyczne;  
DCF – Dispersion Compensating Fibers,  
DCM – Dispersion Compensation Module,  
DETDM – Dense Electrical TDM,  
DMS – Dispersion Managed Solitons,  
DSL – Digital Subscriber Line,  
DSMFP – Dispersion Slope Managed Fiber Pair,  
DUT – Device Under Test, urządzenie testowane;  
DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing, Gęste zwielokrotnienie optyczne; 
DXCs- Digital Cross-connects;  
EDFA – Erbium Doped Fibre Amplifier;  
EDWA – Erbium Doped Waveguide Amplifier;  
FBG – Fiber Bragg Grating,  
FEC – Forward Error Correction,  
FHD – Flame Hydrolysis,  
FSAN – Full Service Access Network,   
FTIR – Fourier Transform Infrared,  
GbE – Ethernet Gigabitowy; 
GbE/CWDM – Ethernet Gigabitowy na Zgrubnym WDM; 
GFF – Gain Flattening Filter, 
GRID – Znormalizowana siatka długości fal DWDM z odstępami między-kanałowymi w 

ciągu 200GHz, 100GHz, 50GHz i dalej aż do 10GHz. 
GRIN – Graded Index Lens, 
IDF – Inverse Dispersion Fiber,  
ISS – Interpolated Source Subtraction.  
ITU – International Telecommunication Union,  
KLTN - KLiTaNbO 
MAN – Metropolitan Area Network,  
MEMS – Microelectromechanical Systems;  
METRO – sieć MAN na CWDM; 
LAN – Local Area Network,  
LPG – Long Period Grating 
NDSF – Non dispersion shifted fiber; jednomodowy o skokowym profilu refrakcyjnym 
NGP = Noise Gain Profile,  
NZDF – Nonzero Dispersion Fiber,  
OADM – Optical Add/Drop Multiplexer, Optyczny multiplekser dostępowy;  
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OCDU – Optical Channel Drop Unit,  
OC-X – Optical Carrier, Nośna fala optyczna, X –poziom hierarchiczny systemu 

transmisyjnego;  
OEICs – Optoelectronic Integrated Circuits,  
OEO – Optical Electrical Optical, 
OIC – Optical Integrated Circuit;  
OLT – Optical Line Terminal,  
ONT – Optical Network Tester,  Optical Network Terminal, 
OOO – Optical Optical Optical,  
OSA – Optical Spectrum Analyzer,  
OSC – Optical Supervisory Channel;  
OSNR – Optical Signal to Noise Ratio, optyczny współczynnik szumów;  
OXC – Optical Cross Connect, Połączenia optyczne,  
PDG – Polarization Dependent Gain;  
PHB – Polarization Hole Burning,  
PIC – Photonic Integrated Circuit;  
PLC – Planar Lightwave Circuit;  
PON – Passive Optical Network, Bierna sieć optyczna;  
POXCs – Packet OXCs, pakietowe połączenia optyczne;  
QD – Quantum Dots,  
QoS – Quality of Service, gwarancja jakości usług telekomunikacyjnych;  
RDS – Relative Dispersion Slope,  
REDFA – Rare Earth Doped Fiber Amplifier; 
RIN – Relative Instrument Noise;  
SAN – Storage Area Network,  
SDH – Synchronous Digital Hierarchy,  
SHB – Spectral Hole Burning,  
SIMD – Single Instruction Multiple Data,  
SNR – Signal to Noise Ratio, współczynnik szum-sygnał;  
SOA – Semiconductor Light Amplifier,  
Sonet – Synchronous Optical Network, Synchroniczna sieć optyczna,  
SOP – State of Polarization, 
SoS – Silica on Silicon;  
SRSFA – Stimulated Raman Scattering Fiber Amplifier, także SRSA; 
STM-X – Synchronous Transport Module,  
SuperPON – sieć ze wzmacniaczami optycznymi;  
Światłowód G.652 – światłowód typu NDSF, bez przesuniętej dyspersji, inaczej standardowy 

jednomodowy światłowód o skokowym profilu refrakcyjnym;  
TDE – Time Domain Extinction,  
TDFA – Thulium Doped Fiber Amplifier. 
TDM – Time Division Multiplexing,  
TDMA – Time Division Multiple Access,  
VCSEL – Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser;  
VDSL – Virtual Digital Subscriber Line,  
VOA – Variable Optical Attenuator,  
WDM – Wavelength Division Multiplexing, Podział falowy, Zwielokrotnienie optyczne;  
WDMA – Wavelength Division Multiple Access,  
WL – Wavelength Locker,  
WWDM – Wide WDM, Szerokie zwielokrotnienie optyczne; 
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1.  Wprowadzenie  
      Do Techniki DWDM 
 
 

Ostatnia dekada była w telekomunikacji okresem niezwykłego wzrostu, zarówno w 
zakresie pojemności transmisyjnej systemów jak i ich zasięgu geograficznego. Takie 
klasyczne i nowe dziedziny telekomunikacji jak transmisja głosu, wideo, danych, 
natychmiastowy dostęp do danych, wyszukiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych, 
podlegają procesowi trwałego, nieodwracalnego wbudowywania w systemy gospodarcze, 
produkcyjne, ekonomiczne, przemysłowe, edukacyjne i szkoleniowe, naukowe i techniczne, 
decyzyjne i polityczne, ochrony zdrowia i środowiska, społeczne i kulturalne oraz inne, 
współczesnego społeczeństwa. Wzrost ten dotyczy praktycznie skali globalnej, z jednak 
pewnym znacznym zróżnicowaniem regionalnym. Po raz pierwszy w dziejach naszej 
cywilizacji system teleinformatyczny staje się w sposób ewolucyjny rodzajem trwałego 
fundamentu dla wielu obszarów działalności społecznej, od twórczości poprzez produkcję na 
wykorzystaniu wiedzy kończąc. Staje się rodzajem nieodzownej infrastruktury do 
produkowanej przez społeczeństwo wiedzy. Infrastruktura ta służy ogólnie zwiększeniu 
efektywności działania społeczeństwa jako całości.  

Podstawową formę gwałtownych przemian w telekomunikacji stanowi sieć Internet. W 
ciągu stosunkowo krótkiego czasu ruch internetowy przerósł cały ruch klasycznej 
telekomunikacji głosowej. Internet stał się także pośrednią przyczyną gwałtownego wzrostu 
telefonii ruchomej. Telefonia ruchoma wiąże nadzieje na swój dalszy wzrost, i zmianę 
generacji z GSM, poprzez GPRS, do UMTS, między innymi poprzez związanie coraz 
większej liczby usług z siecią Internet. Sieć radiowo-telewizyjna, poprzez projekty 
zintegrowanej, interakcyjnej platformy cyfrowej, ulegać może ewolucyjnej integracji z siecią 
Internetu przyszłej generacji. Klasyczna, kablowa telefonia abonencka musi w przyszłości 
ulec integracji z siecią transmisji danych. Rodzajem wspólnej, powszechnej, uniwersalnej, 
standardowej, platformy systemowej dla wielkiej ilości odnowionych - starych i zupełnie 
nowych usług telekomunikacyjnych staje się sieć WWW. Wspieranie tych tendencji 
rozwojowych i integracyjnych współczesnej telekomunikacji jest możliwe dzięki pasmu 
transmisyjnemu. Pasmo, z dobra rzadkiego i bardzo cennego, staje się na naszych oczach 
dobrem powszechnym i ogólnie dostępnym. Dostępność pasma jest podstawowym motorem 
przemian w telekomunikacji, a za tym bardzo poważnych przemian cywilizacyjnych.  

Wielką ilość taniego pasma transmisyjnego dla telekomunikacji dostarcza światłowód. 
Jego możliwości transmisyjne, znane i wykorzystywane w telekomunikacji od dwudziestu lat 
przekraczały znacznie możliwości wykorzystania go przez ówczesne systemy elektroniczne, z 
którymi światłowód musiał współpracować. Dzisiaj jest podobnie ale już w mniejszym 
stopniu. System zwielokrotnienia czasowego kanałów transmisyjnych TDM zastępuje tandem 
zwielokrotnienia optycznego i czasowego WDM-TDM. Ograniczeniem TDM jest szybkość 
działania elektroniki. Najszybsze komercyjne systemy TDM dochodzą obecnie do prędkości 
działania rzędu 50Gb/s. Typowo, stosowany jest szereg TDM o przepływnościach 1Gb/s, 
2,5Gb/s, 10Gb/s 40Gb/s. Badawcze systemy TDM osiągają prędkości w okolicach 100Gb/s i 
nieco wyżej. Jednak znaczne przekroczenie tej prędkości nie będzie łatwe, przy obecnych 
technologiach, ze względu na duży wzrost kosztów szybkiej elektroniki i liczne problemy 
techniczne. Największe komercyjne zwielokrotnienie optyczne WDM jest obecnie rzędu stu 
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kilkudziesięciu. Badawcze systemy WDM osiągają współczynnik zwielokrotnienia rzędu 
1000 i więcej. Łącząc najlepsze z tych parametrów otrzymujemy przepływności 5Tb/s na 
światłowód dla systemu komercyjnego i 100Tb/s na światłowód dla systemu badawczego.  
 

 
 
Rys. 1.1. Ewolucja pojemności transportu telekomunikacyjnego, [www.Exfo.com]. 
Rozbieżność pomiędzy poziomami transmisji uzyskiwanymi w eksperymentach badawczych 
a wdrożeniami przemysłowymi ulega zmniejszeniu. Dla okresu przyszłego podano 
przewidywania czołowych ośrodków badawczych i firm analitycznych rozwoju 
telekomunikacji optycznej.  
 

Czym fizycznie dysponuje światłowód? Przezroczystością optyczną. W zależności od 
rodzaju zastosowania, szerokość użytecznego zakresu przezroczystości jest odmienna. Dla 
systemów dalekosiężnych może być wykorzystane jedynie wąskie pasmo przezroczystości 
światłowodu wokół wartości minimalnej, zlokalizowanej w okolicy 1550nm. Są to tak zwane 
pasma C (1530-1565nm) i L (1570-1620nm lub nawet 1650nm) do których czasem dodaje się 
pasmo S (1440-1530nm). Dla systemów metropolitalnych pasmo może być znacznie szersze.  
Dla wyboru szerokości tego pasma, za kryterium można przyjąć dopuszczalne maksymalne 
straty jednostkowe światłowodu np. rzędu 0,2dB/km czy 0,3dB/km, a może nawet 0,35dB/km 
w przypadku systemów dalekosiężnych. Kryterium strat jest łagodniejsze, i może wynosić np. 
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0,5dB/km czy więcej dla systemów METRO. Światłowód posiada więc do dyspozycji pasmo 
200nm dla systemów dalekosiężnych i nawet ponad 500nm dla systemów metropolitalnych.  

 

 
 
Rys. 1.2. Wzrost pasma światłowodowego systemu telekomunikacyjnego DWDM, dla trzech 
szybkości transmisji TDM indywidualnego kanału lambda,  w funkcji zwielekorotnienia 
optycznego, [www.Exfo.com]. Wykres przedstawia kilka rodzajów systemów optycznych 
DWDM ze zwielokrotnieniem falowym w zakresie  4 – 32  (realizowane obecnie najczęściej 
w systemach Metro DWDM), 64 –128 także 160 (realizowane obecnie w dalekosiężnych 
systemach DWDM), 256, także 260 (wdrażane obecnie w systemach dalekosiężnych 
DWDM) oraz powyżej 512, np. 600, 800 badane w systemach laboratoryjnych DWDM. 
Przewiduje się, że systemy ze zwielokrotnieniem ok. 1000 mogą być wdrażane za ok. 10 lat.  
 

 
 
Rys. 1.3. Ewolucja systemu telekomunikacyjnego prowadzi do rozwiązania typu „światłowód  
bezpośrednio do komputera”. Zaznaczono orientacyjne daty wprowadzenia kolejnych 
rozwiązań sieciowych do systemu DWDM.  
 

Jak można podzielić to pasmo dla celów transmisyjnych? Ten proces podziału pasma na 
użyteczne pod-pasma nazywamy WDM – zwielokrotnieniem optycznym. Obecnie 
komercyjny odstęp między-pasmowy w systemach WDM jest 200GHz (1,6nm), 100GHz 
(0,8nm) i 50GHz (0,4nm). Badania są prowadzone nad systemami optycznego 
zwielokrotnienia gęstego WDM z odstępem 25GHz (0,2nm), 12,5GHz (0,1nm), 10Ghz,  oraz 
6,25GHz (0,05nm). Kanał TDM o docelowej przepływności będzie wymagał 
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prawdopodobnie pasma rzędu nieco ponad 100GHz (0,8nm). Dodając do tego odstęp między-
kanałowy otrzymujemy ok. 1nm na kanał o przepływności 100Gb/s. Światłowód w systemie 
dalekosiężnym dysponuje przepływnością graniczną rzędu 20Tb/s a w systemie 
metropolitalnym rzędu 50Tb/s. W systemie lokalnym użyteczne pasmo przezroczystości 
wzrasta dalej, od np. 700 do 1700nm a przepustowość graniczna do 100Tb/s. Jednak w 
systemie lokalnym jest znacznie łatwiej zwielokrotnić liczbę światłowodów, niż w systemach 
dalekosiężnych. Także silną tendencję do zwiększania ilości światłowodów w kablach 
dalekosiężnych obserwuje się od pewnego czasu w nowych budowanych systemach 
telekomunikacyjnych, w przewidywaniu dalszego znacznego wzrostu popytu na pasmo.  
 

 
Rys. 1.4. Kod transmisyjny „Powrót do zera” (Return To Zero – RTZ, RZ). Systemy 
transmisyjne dalekosiężne o szybkości transmisji pojedynczego kanału TDM powyżej 10Gb/s 
używają techniki nazywanej dyspersyjnym zarządzaniem solitonami DMS (Dispersion 
Managed Solitons). Technika DMS używa metod równoważenia dyspersji z zastosowaniem 
zjawisk nieliniowych i dysersyjnych oraz kodu RZ. Przy szybkościach transmisji rzędu 
kilkudziesięciu Gb/s i kodzie RZ przesyłane impulsy są bliskie warunkom propagacji 
solitonowej w światłowodzie. Modyfikowany kod RZ  umożliwia generację impulsów 
krótszych niż w rozwiązaniu klasycznym czyli połowę czasu jego trwania. W takim 
przypadku impuls zaznacza wówczas istnienie i miejsce położenia zbocza narastającego kodu 
transmisyjnego. 
 

 
 
Rys. 1.5. Schemat działania systemu transmisyjnego TDM. Taki system może być 
transmitowany na światłowodzie jednokanałowo lub ze zwielokrotnieniem WDM. Wówczas 
każdy kanał falowy lambda przenosi niezależnie jeden system transmisyjny TDM. W 
najnowszych rozwiązaniach, całkowicie optycznych systemy lambda mogą być przełączane 
między sobą, zachowując lub wymieniając się przenoszonymi na sobie systemami TDM.   
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Rys. 1.6. Typowe podstawowe rozwiązanie systemu WDM w rozwiązaniu metropolitalnym z 
multiplekserem optycznym dodaj/odejmij kanał (optical add/drop – OADM)  oraz  
przełącznikiem optycznym (optical cross-connect – OXC). Do tej pory główne zastosowania 
DWDM obejmowały obszar światłowodowych transmisyjnych systemów dalekosiężnych. 
 

Podsumowując, rozszerzenie pasma, czyli najistotniejszego parametru zintegrowanego 
optycznego systemu telekomunikacyjnego (a raczej teleinformatycznego) następnej generacji, 
uzyskuje się następującymi metodami: zwiększeniem zwielokrotnienia czasowego TDM 
(pasmo elektroniczne i pasmo optyczne jednego kanału), zwiększeniem zwielokrotnienia 
optycznego WDM (pasmo optyczne wielu kanałów) oraz zwiększeniem ilości światłowodów 
w kablu optycznym. Niniejszy podręcznik stanowi próbę zebrania razem wszystkich 
problemów związanych z wybranymi technologicznymi, a głównie pomiarowymi, aspektami 

Tabela. 1.1. Standaryzowane szybkości transmisji TDM w systemach światłowodowych 
Optyczna fala nośna 

OC-X 
(Optical Carrier) 

Moduł transportu synchronicznego 
STM-X 

(Synchronous Transport Module) 

Przepływność liniowa 
[Gb/s] 

(Line Rate) 
OC-3 STM-1 0,15552  (0,156) 
OC-12 STM-4 0,62208  (0,625) 
OC-48 STM-16 2,48832  (2,5) 
OC-192 STM-64 9,95330  (10) 
OC-768 STM-256 39,8130  (40) 
OC-1152 STM-384 59,7198  (60) 
OC-1536 STM-512 79,6260  (80) 
OC-1920 STM-640 99,5330  (100) 
OC-2304 STM-768 (120) 
OC-2688 STM-896 (140) 
OC-3072 STM-768 (160) 
)C-3456 STM-1024 (180) 
OC-3840 STM-1280 199,066 (200) 
OC-7680 STM-2560 398,130 (400) 
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rozszerzenia pasma optycznego systemu teleinformatycznego z tandemowym 
zwielokrotnieniem transmisji TDM-WDM.  
 

 
Rys. 1.7. Uproszczony schemat budowy chipu laserowego DFB stosowanego jako źródło 
światła w systemach transmisyjnych DWDM.  
 

 
Rys. 1.8. Uproszczona,  przedstawiona schematycznie, zasada działania stabilizatora długości 
fali. Stabilne działanie sieci DWDM zależy od jakości źródła światła i stabilności 
generowanych przez źródło długości fal. Filtry, odbiorniki, tłumiki i selektywne sprzęgacze 
falowe mogą wykonać w systemie swoje zadanie wyłącznie wtedy gdy zachowana zostanie 
stabilna systemowa siatka długości fal (nazywana GRID).  
 

Problematyka zwielokrotnienia transmisji posiada wiele aspektów technicznych. 
Możliwości zwielokrotnienia optycznego zależą od charakterystyk światłowodu, stopnia jego 
idealności fizycznej. System zwielokrotnienia używa wielu dodatkowych elementów 
optycznych i optoelektronicznych – biernych i aktywnych o określonych charakterystykach 
pasmowych. Wszystkie te elementy składają się ostatecznie na system, który posiada 
charakterystykę wypadkową. Charakterystyka wypadkowa służy konkretnemu zastosowaniu 
– obecnie dalekosiężnemu bądź metropolitalnemu, w przyszłości być może także lokalnemu, 
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do obsługi dużych sieci LAN akademickich i korporacyjnych, a szczególnie sieci SAN – 
będących rodzajami wielkich rozproszonych hurtowni danych. Podstawowe zagadnienie 
techniczne jest związane z praktycznym zagospodarowaniem olbrzymiego pasma 
transmisyjnego światłowodu i jego wykorzystaniem do konkretnych zastosowań. Ponieważ 
żadna współczesna aplikacja nie wymaga tak szerokiego pasma, trzeba je podzielić, w sposób 
hierarchiczny.  
 
Tabela. 1.2. Znormalizowana siatka ITU długości fal DWDM, tzw. GRID. Fragment 
znormalizowanego, międzynarodowego ciągu długości fal DWDM ITU w obszarze 1520 – 
1605nm, czyli tzw. okna transmisyjnego o środku pasma 1550nm, nazywanego pasmem C  
 

 
 

W technice zwielokrotnienia transmisyjnego z podziałem czasowym TDM sygnał 
optyczny w światłowodzie jest dzielony pomiędzy szereg kanałów informacyjnych poprzez 
przydział każdemu kanałowi w sposób synchroniczny, od czasu do czasu, szczeliny czasowej. 
Przez krótki okres czasu, zwany szczeliną, sygnał optyczny jest modulowany informacją 
pierwszego kanału. Sygnał w czasie drugiej szczeliny jest modulowany informacją drugiego 
kanału, itd. Czas trwania pojedynczej szczeliny przeznaczonej na przesłanie jednostkowej 
informacji w n-tym kanale zależy od wielu parametrów technicznych łącza transmisyjnego a 
w szczególności od prędkości transmisji wymaganej dla każdego kanału. Każdemu kanałowi 
komunikacyjnemu przydzielana jest specyficzna szczelina czasowa nazywana kanałem TDM. 
Tylko w czasie szczeliny czasowej dane są przesyłane w danym kanale pomiędzy 
nadajnikiem i odbiornikiem. Inne nadajniki w tym czasie nie mogą nadawać. Multiplekser 
umieszczony od strony nadajników kanałowych zbiera dane od wszystkich podłączonych do 
niego nadajników i umieszcza pakiety danych od każdego z nich na jedno wspólne włókno 
optyczne, podczas odpowiedniej dla każdego źródła szczeliny czasowej TDM. Wszystkie 
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szczeliny czasowe, ściśle numerowane aby możliwe było ich rozróżnienie, są zestawione przy 
sobie po sąsiedzku. Komplet szczelin czasowych wszystkich kanałów WDM tworzy ramkę 
czasową. Ramki następują również jedna po drugiej, tworząc ciągły strumień danych. 
Demultiplekser po stronie odbiorczej musi rozpoznać szczeliny czasowe, wyładować dane z 
każdej z nich, zestawić razem, i wysłać te dane, w postaci ciągłego, nieprzerwanego 
strumienia, do odpowiedniego użytkownika danego kanału transmisyjnego. Jak już 
wspominano, światłowodowe komercyjne systemy TDM typowo pracują z szybkością 
2,5Gb/s oraz 10Gb/s. Wprowadzane są obecnie szybkości komercyjne 40Gb/s a na poziomie 
badawczym 100Gb/s. W szczególności badane są efektywne (tzn. ze znaczną głębokością) 
metody modulacji laserowych źródeł światła z szybkościami powyżej 100Gb/s. Lasery 
półprzewodnikowe dają się modulować z szybkościami kilkaset Gb/s ale ze znacznie 
malejącą głębokością modulacji w funkcji szybkości. Poszukiwane są nowe metody 
modulacji i nowe technologie źródeł oraz odpowiednich współpracujących elementów 
elektronicznych.  

Przy niewielkich szybkościach modulacji i transmisji oraz niewielkich długościach 
światłowodu jest on idealnym ośrodkiem transmisyjnym nie wprowadzającym żadnych 
własnych zniekształceń sygnału. Wraz ze wzrostem szybkości transmisji i długości 
światłowodu dają znać o sobie fizyczne parametry światłowodu jako rzeczywistego, a nie 
idealnego, kanału transmisyjnego. Te główne parametry to tłumienie optyczne i dyspersja 
chromatyczna.  

Lista przedstawiona w tabeli 1.2. zorganizowana jest w tzw. siatkę 100 gigahercową tzn. o 
100 gigahercowych odstępach pomiędzy sąsiednimi kanałami transmisyjnymi lambda. Taka 
siatka jest już obecnie dzielona na kanały lambda o odstępach 50GHz a w najbliższej 
przyszłości 25GHz. W warunkach laboratoryjnych badane są systemy o odstępach 
międzykanałowych 10GHx. Do realizacji systemów DWDM z odstępem międzykanałowym 
10GHz potrzebne są nowe rodzaje filtrów optycznych o znacznie bardziej selektywnych 
charakterystykach niż stosowane obecnie filtry wielowarstwowe i światłowodowe 
braggowskie. Filtry takie są konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej separacji między 
kanałami tzn. zapewnienia odpowiednio niskiego poziomu przesłuchu między sąsiadującymi 
kanałami. Wymagany minimalny poziom przesłuchu jest różny dla różnego rodzaju 
systemów transmisyjnych. Rozróżnienie jest zasadniczo pomiędzy systemami 
dalekosiężnymi, gdzie dopuszczalny poziom przesłuchów jest ni niższy, oraz systemami 
DWDM Metro, gdzie wartość bezwzględna poziomu przesłuchu może być nieco wyższa.  

Kilkudziesięcio-decybelowa izolacja pomiędzy kanałami odległymi o 10GHz wymaga 
obecnie zastosowania kilu filtrów optycznych jednocześnie, być może w rozwiązaniu 
hybrydowym, tzn.,. połączenie filtrów cienkowarstwowych ze światłowodem Bragga. Taki 
filtr może wnosić obecnie znaczne straty dla centralnej długości fali, zanim nie zostanie 
opracowana nowa technologia wytwarzania tego typu filtrów. Wynikać z tego może 
konieczność stosowania wzmacniaczy optycznych kompensujących straty filtrowania, nie 
tylko w systemach dalekosiężnych DWDM ale także w systemach Metro DWDM. Przewiduje 
się, że być może będą to tanie wzmacniacze optyczne półprzewodnikowe typu SOA. 
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Rys. 1.9. Zmienne tłumiki są zlokalizowane pomiędzy nadajnikami i multiplekserem w celu 
wyrównania poziomu sygnału. Tłumiki mogą zależeć od długości fali oraz od poziomu mocy 
optycznej.   
 

 
 
Rys. 1.10. Schemat działania przełącznika optycznego OXC. Sygnał lambda przychodzący do 
portu OXC jest routowany do innych portów.  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
18 

 
 
Rys. 1.11. Schemat działania układu multiplekser – demultiplekser w linii tranmsisyjnej. 
 

 
 
Rys. 1.12. Działanie optycznego filtru cienkowarstwowego 
. 

 
 
Rys. 1.13. Kaskada optycznych filtrów cienkowarstwowych jako demultiplekser wielofalowy. 
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Rys. 1.14. Światłowodowa siatka Bragga jako filtr DWDM. 
 

 
 

Rys. 1.15. Światłowodowe siatki Bragga jako optyczne multipleksery dostępowe, OADM 
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Rys.  1.16. Działanie siatki dyfrakcyjnej. Padająca wiązka jest dzielona na główne długości 
fal. 
 

 
 
Rys. 1.17. Ilustracja zasady działania matrycy falowodów optycznych AWG. 
 

 
 
Rys. 1.18. Sprzęgacze światłowodowe tworzą interferometr Macha Zehndera. 
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Rys. 1.19. Schemat blokowy optycznego multipleksera dostępowego OADM.  
 

 
 
Rys. 1.20. Schemat układu wzmacniacza EDFA w systemie WDM.  
 

 
 
Rys. 1.21. Typowe architektury wzmacniacza EDFA o różnych schematach pompowania na 
980nm i 1480nm i kompensacji dyspersyjnej, [www.exfo.com].   
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Rys. 1.22. Obszary wzmocnienia EDFA. Pompowanie wzmacniacza w przód zapewnia 
najniższe szumy. Szum jest czuły na wzmocnienie. Wzmocnienie jest największe, gdy moc 
wejściowa jest najmniejsza. Pompowanie wsteczne zapewnia największą wyjściową moc 
nasycenia. Dlatego stosowane są dwie pompy, 1480nm wsteczna i 980nm wprzód. Pompa 
1480nm posiada większą sprawność kwantową ale większe szumy. Pompa 980nm posiada 
szumy ograniczone kwantowo. W zależności od obszaru wzmocnienie EDFA spełnia różne 
funkcje: przedwzmacniacza, wzmacniacza liniowego, post-wzmacniacza. 
 

 
Rys. 1.23. Nie-kompensowana charakterystyka wzmocnienia EDFA nie jest dostatecznie 
płaska do bezpośrednich zastosowań. Konieczne jest zastosowanie technik spłaszczania 
charakterystyki wzmocnienia.  
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
System Transmisyjny 

 
Rys.  1.24. Podstawowe rozwiązanie systemu transmisyjnego DWDM. Obecnie system 
bazuje na wielu stałych laserach o stabilizowanych długościach fali, na ogół po dwa na kanał. 
System ewoluuje w kierunku zastosowania pewnej ilości laserów w nadajniku DWDM 
jednym laserem przestrajanym, lub zastosowania lasera przestrajanego dla celów 
bezpieczeństwa i zwiększenia niezawodności systemu. 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Multiplekser TDM 

 

 
 
Pasmo transmisji 
- Standaryzowane pasmo transmisji TDM według hierarchii  OC-x lub STM-x na jedną 

długość fali, obecnie najczęściej 2,5Gb/s, 10Gb/s i ostatnio 40Gb/s; 
- Typowe pomiary telekomunikacyjne systemu TDM; 
BER 
- Pomiar stopy błędów transmisji TDM; 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Nadajniki optyczne 

 

 
Lasery źródłowe  

- Układ zasilania lasera, elektronika, stabilizacja mocy wyjściowej, stabilizacja kształtu 
impulsu, stabilizacja termiczna,  stabilizacja długości fali, 

- Cienkowarstwowe pokrycia optyczne, dielektryczne, antyrefleksyjne AR, HR, 
zabezpieczające,  metalizacja,  

- Trawienie kontaktów metalowych,  
- Sprzężenie ze światłowodem, hermetyzacja, obudowa, odprowadzenie ciepła,  
- Identyfikacja defektów, 
- Pomiary CD, 
- Charakteryzacja źródła poprzez nanoskalowe mapowanie nośników,  
- Badania starzeniowe, czas życia, niezawodność,  

Modulatory  
- Trawienie falowodów optycznych, 
- Pokrycia przełomów, powierzchni optycznych, 
- Nakładanie światłowodów paskowych domieszkowanych tytanem,  
- Metalizacja złotem, 
- Pokrycia dielektryczne,  
- Pomiary strat optycznych, jednorodności optycznej, detekcja uszkodzeń,   

Soczewki asferyczne  
- Pokrycia antyrefleksyjne, 
- Pomiary jakości powierzchni optycznej, chropowatość, płaskość, krzywizna, ROC, 
- Błędy ogniskowania, 

Filtry spłaszczające charakterystykę wzmocnienia 
- Nakładanie cienkich warstw, 
- Pokrycia antyrefleksyjne AR, 
- Identyfikacja defektów, 

Izolatory optyczne 
- Pokrycia antyrefleksyjne, 
- Pomiary izolacji, strat wtrącenia, odbicia wstecznego,  

Nadajniki – pomiary optyczne i sygnałowe nadajnika optoelektronicznego. 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Multipleksery optyczne WDM 

 

 
 
Filtry DWDM 

- Pokrycia AR, HR, metalizacja, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej, 
- Identyfikacja defektów, 
- Monitoring i pomiary jakości cienkich warstw, kontrola ciągłości cienkiej warstwy – 

integralność warstw, cienkie struktury wielowarstwowe,  
- Pomiary promienia krzywizny, 
- Pomiary naprężeń mechanicznych,  

Matryce światłowodów paskowych  
- Trawienie falowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw optycznych, 
- Monitoring wymiarów falowodów, 
- Pomiary jakości optycznej falowodów, 
- Identyfikacja defektów matryc światłowodowych, 

Siatki Bragga  
- Tworzenie wzoru siatki do naświetlania, 
- Kontrola wymiarów charakterystycznych siatki, 
- Pomiary parametrów optycznych siatki,  
- Identyfikacja defektów,  

Multiplekser DWDM 
- Charakteryzacja multipleksera DWDM, 
- Pomiary parametrów optycznych i sygnałowych multipleksera optycznego,  
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Multipleksery Przeplatające (opcjonalne) 

 
 

 
 
Filtry DWDM 

- Pokrycia AR, HR, metalizacja, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej, 
- Identyfikacja defektów, 
- Monitoring i pomiary jakości cienkich warstw, kontrola ciągłości cienkiej warstwy – 

integralność warstw, cienkie struktury wielowarstwowe,  
- Pomiary promienia krzywizny, 
- Pomiary naprężeń mechanicznych,  

Matryce światłowodów paskowych  
- Trawienie falowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw optycznych, 
- Monitoring wymiarów falowodów, 
- Pomiary jakości optycznej falowodów, 
- Identyfikacja defektów matryc światłowodowych, 

Siatki Bragga  
- Tworzenie wzoru siatki do naświetlania, 
- Kontrola wymiarów charakterystycznych siatki, 
- Pomiary parametrów optycznych siatki,  
- Identyfikacja defektów,  

Multiplekser DWDM 
- Charakteryzacja multipleksera DWDM, 
- Pomiary parametrów optycznych i sygnałowych multipleksera optycznego,  
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Wzmacniacze Optyczne 

 
Lasery pompujące 

- Pokrycia antyrefleksyjne AR, zabezpieczające HR, metalizacja, pokrycia 
dielektryczne,  

- Trawienie kontaktów metalowych, 
- Charakteryzacja aktywnych elementów fotonicznych poprzez nanoskalowe 

mapowanie nośników,  
- Sprawność pompowania, 
- Pomiary krytycznych parametrów geometrycznych, 
- Identyfikacja defektów, 

Falowody 
- Wytrawianie falowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw, 
- Pomiary krytycznych wymiarów geometrycznych, 
- Identyfikacja defektów, 
- Pomiary parametrów optycznych falowodów,  

Światłowód domieszkowany erbem 
- Pokrycia AR, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej światłowodu, 
- Pomiary fotoniczne, wzmocnienie, pasmo, równomierność charakterystyki 

wzmocnienia,  
Sprzęgacze 

- Pokrycia AR, Charakterystyki sprzężenia, 
Izolatory 

- Pokrycia AR, 
- Pomiary charakterystyki izolacji, straty wtrącenia, sprawność sprzężenia, pomiary 

reflektometryczne, 
Filtry spłaszczające charakterystykę wzmocnienia 

- Nakładanie cienkich warstw optycznych, pokrycia antyrefleksyjne, identyfikacja 
defektów, 

- Pomiary spłaszczonej charakterystyki wzmocnienia. 
Wzmacniacz optyczny – pomiary optyczne i sygnałowe wzmacniacza, 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Kompensatory Dyspersji 

 
 

 
Filtry cienkowarstwowe  

- Nakładanie filtrów cienkowarstwowych, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej filtrów,   
- Identyfikacja defektów procesu technologicznego i wytworzonych elementów,  
- Badanie integralności cienkich warstw i charakteryzacja defektów,  
- Pomiary promienia krzywizny i ocena naprężeń mechanicznych,  

Połączenia optyczne (Interconnections) pomiędzy Kompensatorami dyspersji i 
multiplekserami dostępwymi;  

- Badanie jakości połączeń,  
- Monitoring jakości połączeń, pomiary sprzęgaczy, pomiary sprzężeń kierunkowych, 

pomiary przesłuchów kierunkowych między kanałami – przód-przód, przód-wstecz, 
wstecz-przód, wstecz-wstecz,  

- Monitoring procesu dostępu optycznego, pomiary mocy optycznej wchodzącej i 
wychodzącej z kanałów optycznych,  

Światłowody  
- Pokrycia AR, 
- Charakteryzacja zakończeń światłowodów, stopień jakości optycznej, płaskość 

powierzchni,  
- Ocena ogólna światłowodu, pokrycia zewnętrznego,  
- Pomiary charakterystyk światłowodów,  

Soczewki  
- Pokrycia AR, 
- Wytrawianie soczewek, kontrola promienia krzywizny soczewki i naprężeń 

mechanicznych, 
Kompensator dyspersji  

- Charakteryzacja i pomiary parametrów optycznych i sygnałowych światłowodowego 
kompensatora dyspersji, 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Masywne Równoległe Połączenia Optyczne  (Interconnect) 

 

 
 
 
Połączenia optyczne (Interconnections) pomiędzy Kompensatorami dyspersji i 

multiplekserami dostępwymi;  
- Badanie jakości połączeń,  
- Monitoring jakości połączeń, pomiary sprzęgaczy, pomiary sprzężeń kierunkowych, 

pomiary przesłuchów kierunkowych między kanałami – przód-przód, przód-wstecz, 
wstecz-przód, wstecz-wstecz,  

- Monitoring procesu dostępu optycznego, pomiary mocy optycznej wchodzącej i 
wychodzącej z kanałów optycznych,  

Standaryzacja połączeń 
- Rozwiązania  równoległe, taśmowe kable światłowodowe, 
- Rozwiązania zintegrowane OEICs, 
- Rozwiązania matrycowe z inteligentnymi pikselami, 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Multipleksery Dostępowe i Masywne Równoległe Połączenia Optyczne 
 

 
Filtry DWDM  

- Nakładanie cienkich warstw, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej, 
- Identyfikacja defektów, 
- Ocena integralności cienkich warstw i charakteryzacja defektów,  
- Ocena promienia krzywizny i naprężeń mechanicznych,  

Matryca światłowodów paskowych 
- Trawienie falowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw, 
- Kontrola krytycznych wymiarów, 
- Identyfikacja defektów,  

Siatki Bragga  
- Generacja i kontrola wzoru siatki,  
- Kontrola krytycznych wymiarów,  
- Identyfikacja defektów, 

Cyrkulatory optyczne 
- Pokrycia AR,  
- Charakteryzacja cyrkulatorów,  

Przeplatacze (multipleksery przeplatające kanały poprzez zawężenie odstępu 
międzykanałowego), (ang. Interleavers) 

- Nakładanie cienkich warstw, pokrycia AR, 
- Charakteryzacja pracy multipleksera przeplatającego kanały,  

Optyczny multiplekser dostępowy  
- Charakteryzacja i pomiary optycznego multipleksera dostępowego. 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Przełączanie optyczne  (Cross Connect) 

 
 

 
Matryca paskowych falowodów optycznych 

- Trawienie światłowodów paskowych, 
- Nakładanie cienkich warstw, 
- Kontrola krytycznych wymiarów geometrycznych, 
- Identyfikacja defektów, 
- Charakteryzacja ogólna matrycy światłowodowej, 
- Pomiary światłowodów planarnych dwuwymiarowych, 

Matryce zwierciadeł MEMS  
- Ocena i pomiary chropowatości, płaskości, jakości powierzchni optycznej mikro-

zwierciadeł,  
- Ocena działania matrycy mikro-zwierciadeł,  

Przełączniki z niobianu litu  - LiNbO3  
- Technologia przełączników w niobianie litu,  
- Charakteryzacja przełączników planarnych, 
- Pokrycia AR,  

Sprzęgacze  
- Pokrycia AR, 
- Charakteryzacja sprzęgaczy.  

Przełącznik optyczny 
- Ogólna charakteryzacja przełącznika, 
- Pomiary parametrów optycznych i sygnałowych przełącznika optycznego,  
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Demultipleksery Rozplatające (opcjonalne)  

 
 

 
 
Filtry DWDM  

- Nakładanie cienkich warstw, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej filtrów, 
- Identyfikacja defektów,  
- Badanie integralności cienkich warstw i charakteryzacja defektów, 
- Kontrola i ocena promienia krzywizny, ocena naprężeń mechanicznych,  

Matryca światłowodów paskowych  
- Trawienie światłowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw optycznych,  
- Kontrola krytycznych wymiarów geometrycznych, 
- Identyfikacja defektów struktury matrycy światłowodowej,  
- Charakteryzacja matrycy, 
- Pomiary indywidualnych światłowodów, 

Siatki Bragga  
- Generacja i kontrola wzoru siatki,  
- Kontrola krytycznych parametrów geometrycznych,  
- Identyfikacja defektów,  
- Charakteryzacja optyczna światłowodowych siatek Bragga,  
- Pokrycia AR, złącza, obudowa,  

Demultiplekser DWDM 
- Pomiary parametrów optycznych i sygnałowych demultipleksera DWDM, 
- Standaryzowana charakteryzacja demultipleksera, 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Demultipleksery 

 
 

 
Filtry DWDM  

- Nakładanie cienkich warstw, 
- Pomiary charakterystyki spektralnej filtrów, 
- Identyfikacja defektów,  
- Badanie integralności cienkich warstw i charakteryzacja defektów, 
- Kontrola i ocena promienia krzywizny, ocena naprężeń mechanicznych,  

Matryca światłowodów paskowych  
- Trawienie światłowodów, 
- Nakładanie cienkich warstw optycznych,  
- Kontrola krytycznych wymiarów geometrycznych, 
- Identyfikacja defektów struktury matrycy światłowodowej,  
- Charakteryzacja matrycy, 
- Pomiary indywidualnych światłowodów, 

Siatki Bragga  
- Generacja i kontrola wzoru siatki,  
- Kontrola krytycznych parametrów geometrycznych,  
- Identyfikacja defektów,  
- Charakteryzacja optyczna światłowodowych siatek Bragga,  
- Pokrycia AR, złącza, obudowa,  

Demultiplekser DWDM 
- Pomiary parametrów optycznych i sygnałowych demultipleksera DWDM, 
- Standaryzowana charakteryzacja demultipleksera, 
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Odbiorniki optoelektroniczne 

 

 
Soczewki 

- Trawienie soczewek, 
- Pokrycia AR soczewek, 
- Ocena promienia krzywizny i naprężeń mechanicznych,  
- Pomiary jakości soczewek, 

Detektory 
- Metalizacja, 
- Trawienie kontaktów, połączeń, 
- Charakteryzacja nano-skalowa materiału fotodetektora i defektów strukturalnych, 
- Pomiary charakterystyk optycznych detektora, 
- Pomiary charakterystyk sygnałowych fotodetektora,  
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Przegląd problemów technologicznych i metrologicznych DWDM 
Demultipleksery elektroniczne 

 
 
 

 
 
 
Pasmo transmisji 
- Standaryzowane pasmo transmisji TDM według hierarchii  OC-x lub STM-x na jedną 

długość fali, obecnie najczęściej 2,5Gb/s, 10Gb/s i ostatnio 40Gb/s; 
- Typowe pomiary telekomunikacyjne systemu TDM; 
BER 
- Pomiar stopy błędów transmisji TDM; 
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2. Elementy Systemu DWDM 
    i Ich Krytyczne Parametry 
 
 
 

2. 1.  Źródła Laserowe i Modulatory dla DWDM  
       QD, VCSEL, MEMS VCSEL, DBR, DFB, EDFL   

 
Pierwsza półprzewodnikowa dioda laserowa została wyprodukowana 40 lat temu w 1962 

roku w laboratorium GE, NY. Ewolucja elementu laboratoryjnego w praktyczny produkt 
rynkowy zajęła wiele czasu i wysiłku. Główną przeszkodą były niewielkie czasy życia 
laserów półprzewodnikowych. Dopiero wprowadzenie heterostruktury w 1972 roku 
przedłużyło czas życia diod laserowych o siedem rzędów wielkości. Proces ten zamienił laser 
półprzewodnikowy w produkt konsumencki, nie tylko w dziedzinie telekomunikacji, 
osiągalny za relatywnie niewielką cenę. Obok specjalizowanych światłowodów 
transmisyjnych to lasery półprzewodnikowe są główną przyczyną optycznej rewolucji 
telekomunikacyjnej. Niektórzy technologowie mówią, że jesteśmy dopiero na początku drogi 
rozwoju laserów półprzewodnikowych [Sandia National Laboratories].  

Komercyjne lasery półprzewodnikowe są stopami pierwiastków grup III-V. Są dwie 
grupy takich laserów, oparte na podłożach GaAs i InP. Lasery bazujące na GaAs są 
formowane ze stopów Ga, Al., In, As i P dopasowanych pod względem wymiaru sieci 
krystalicznej do GaAs. Emitują w zakresie 630-1100nm a więc poza pasmem 
telekomunikacyjnym, ale wykorzystywane w telekomunikacji optycznej dla celów 
pompowania i metrologicznych. Lasery bazujące na InP są tworzone z tych samych 
składników ale na podłożu fosforku indu i używane stopy są dopasowane krystalicznie do 
materiału podłoża. Promieniują w zakresie 1100 – 2000nm. Standardowymi długościami fal 
elementów komercyjnych są 1300nm, 1480nm i obszar kilkudziesięciu nanometrów wokół 
1550nm.  

Ciągle wzrastająca pojemność transmisyjnych systemów światłowodowych wymaga 
zastosowania źródeł laserowych niskoszumnych i o bardzo wąskim spektrum 
częstotliwościowym. Warunki zastosowania spełniają lasery z rozłożonym sprzężeniem 
zwrotnym, typu DFB, stosujące zamiast dyskretnego zwierciadła siatkę Bragga zlokalizowaną 
w pobliżu falowodu. Element pracuje teoretycznie dla jednej częstotliwości, dla której 
sprzężenie zwrotne, realizowane przez siatkę, dodaje się w fazie. Praca 
jednoczęstotliwościowa jest utrzymywana w każdych warunkach pracy elementu. Praca 
jednoczęstotliwościowa również eliminuje główne źródło szumów w laserach 
półprzewodnikowych, nazywane szumem podziału (partition noise). Szum ten wynika ze 
współzawodnictwa pomiędzy modami podłużnymi w laserach wieloczęstotliwościowych. 
Lasery DFB są jednymi z najmniej szumnymi laserami o względnym poziomie natężenia 
szumów –160dB/Hz. Najszersze zastosowanie laserów DFB to telekomunikacja 
światłowodowa, początkowo w pasmach 1,3µm a następnie wokół 1,55µm. Komercyjne 
elementy są sprzedawane sprzężone ze światłowodem z typową mocą wyjściową w zakresie 
od 1mW do 35mW w światłowodzie. Pewna ilość z tych laserów używana jest do celów 
metrologicznych, interferometrycznych i spektroskopowych.  
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Najnowszą strukturą osiągalną komercyjnie w ograniczonych rozwiązaniach jest VCSEL. 
Wiązka światła jest generowana prostopadle do powierzchni substratu. Zwierciadła są 
dielektryczne wielowarstwowe zlokalizowane ponad i pod aktywną warstwą ze studni 
kwantowych. Poprzeczne ograniczenie jest realizowane metodą „gain-guiding” lub w 
nowszych rozwiązaniach poprzez pierścień utlenionego AlAs. Technologia VCSEL 
przypomina produkcję klasycznych układów scalonych Si i jest bardziej skomplikowana niż 
typowych laserów promieniujących krawędziowo. Ze względu na małe długości, zwierciadła 
muszą mieć duży współczynnik odbicia, w związku z czym są to lasery małej mocy. 
Posiadają niskie progi promieniowania, poniżej 1mA. Wiązka jest prawie idealnie kołowa, 
słabo rozbieżna. Można budować z nich matryce. Są idealnymi kandydatami do zastosowań 
łącznie ze światłowodami dla celów telekomunikacji. Na razie są stosowane w łączach 
wielomodowych.  

Obecność zagrzebanej siatki dyfrakcyjnej zmusza laser z rozłożonym sprzężeniem 
zwrotnym DFB do pracy jednoczęstotliwościowej. Bardziej skomplikowane struktury 
laserowe łączą siatki z obszarami bez siatek oraz dwoma lub więcej elektrodami stosowanymi 
w celu przestrajania lasera. Lasery z rozłożonym zwierciadłem Bragga DBR zastępują jedną z 
fasetek wnęki Fabry’ego Perota siatką podobną ze struktury DFB. Rozwiązanie zapewnia 
wzrost mocy CW w porównaniu z ekwiwalentnym laserem DFB kosztem wprowadzenia 
zjawiska przeskakiwania modów w funkcji prądu pobudzania.  

 

 
 
Rys. 2.1.1. a) Laser diodowy, promieniujący brzegowo z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, 
typu DFB; b) Schemat budowy lasera VCSEL emitującego prostopadle do podłoża.  

 
Jednym z podstawowych zadań rozwoju laserów półprzewodnikowych dla 

telekomunikacji stało się obniżenie kosztów ich produkcji. Przewiduje się, na przykład, że 
lasery nie wymagające chłodzenia wyeliminują elementy wymagające chłodzenia 
termoelektrycznego, powodując obniżkę kosztów optoelektronicznych nadajników 
telekomunikacyjnych systemów dalekosiężnych, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie 
wymiarów całego nadajnika. Obecnie produkowane lasery nie chłodzone spełniają 
telekomunikacyjne wymagania komercyjne do temperatury obudowy 90oC.  

Standaryzowane wymagania odnośnie nadajników DWDM określają konieczność 
instalacji indywidualnego lasera, wraz z elementem zapasowym, osobno dla każdego kanału 
transmisyjnego lambda. Nadajniki systemów DWDM o dużej ilości kanałów stają się dużymi 
urządzeniami o znacznym poborze mocy i znacznych kosztach. Lasery półprzewodnikowe z 
rozłożonym sprzężeniem zwrotnym można konfigurować tak, że promieniują jednocześnie 
cztery różne, nieodległe długości fali. Ten mechanizm można wykorzystać do redukcji ilości 
potrzebnych indywidualnych elementów laserowych w nadajniku DWDM. Jednakże, w 
przypadku spodziewanych wielu setek kanałów DWDM na jeden światłowód, konieczne są 
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dalsze rozwiązania. Rozwijane są w tym celu nowe rodziny laserów przestrajanych, które 
będą mogły pracować na każdej długości fali używanej w światłowodowym paśmie 
dalekosiężnym.  

Nieco odleglejszym, ale bardzo atrakcyjnym celem technologicznym, w zakresie 
przestrajanych laserów półprzewodnikowych dla telekomunikacji są tzw. punkty kwantowe 
QD (Quantum Dots). QD są półkulistymi kroplami półprzewodnikowego stopu 
wieloskładnikowego o średnicy ok. 100 warstw atomowych. Takie krople są ułożone w 
matrycę na podłożu półprzewodnikowym. Niewielkie wymiary punktu kwantowego są 
powodem bardzo niskich prądów progowych laserowania, niewielkiej zmiany częstotliwości 
generowanej, niewielkiej szerokości widma i bardzo wysokiej możliwej częstotliwości 
modulacji. Dużą moc można otrzymać w wyniku multiplikacji mocy indywidualnych 
punktów kwantowych przez matrycę. Obecnie proces produkcji QD jest w pewnym zakresie 
przypadkowy, czego rezultatem są zmienne wymiary punktów. Pozwala to na wybór długości 
fali poprzez ustalenie długości zewnętrznej wnęki rezonansowej.  

 

 
 
Rys. 2.1.2. Schematyczna budowa lasera VCSEL emitującego powierzchniowo 
pompowanego laserem półprzewodnikowym. 
 

Matryca QD jest najbardziej ekstremalną wymiarowo wersją lasera emitującego 
powierzchniowo z pionową wnęką aktywną – VCSEL. Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania laserów VCSEL przez Honeywell szybko doprowadziło do tego, że 
zdominowały one całkowicie, w bardzo krótkim czasie, nadajniki dla krótkodystansowych, 
światłowodowych, wielomodowych systemów transmisyjnych w paśmie 850nm. 
Spowodowały to takie parametry jak : wysoka jakość promienia laserowego, łatwa modulacja 
bezpośrednia, znacznie niższe koszty produkcji diod laserowych. Intensywne wysiłki 
technologiczne są prowadzone w celu rozszerzenia zastosowań laserów VCSEL w dłuższych 
falowych pasmach telekomunikacyjnych.  

Długość regionu aktywnego w laserze VCSEL jest niewielka, kilkadziesiąt nanometrów 
poprzez szereg studni kwantowych, i w związku z tym wzmocnienie optyczne jest nieduże. 
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Proces laserowania w diodzie VCSEL, przy tak niskim wzmocnieniu,  jest możliwy dzięki 
dielektrycznym, wielowarstwowym zwierciadłom o wysokim stopniu odbicia 
przekraczającym 99%. Zwierciadła buduje się, dla laserów 850nm, używając naprzemiennie 
warstw arsenku aluminium AlAs i arsenku galu GaAs. Warstwy te są dopasowane 
krystalograficznie. Warstwy aktywne źródeł telekomunikacyjnych dla pasm 1300nm i 
1550nm bazują na stopach fosforku indu InP a nie GaAs. Budowa struktur zwierciadlanych, 
bazujących na tych stopach, jest znacznie trudniejsza.  

Początkowo stosowano struktury wielowarstwowe poprzez stapianie wafli 
półprzewodnikowych z różnych materiałów, w celu połączenia materiałów o różnych stałych 
sieci krystalograficznych w jedną strukturę bez defektów krystalograficznych. Technika ta, 
nazywana „wafer fusion”, używała zwierciadeł wzrastających na podłożach GaAs i struktur 
wzmacniających wzrastających na InP. Takie dwie struktury były następnie klejone ze sobą, 
co przedstawiono na rys. 2.1.2. W takiej konstrukcji problemem było pobudzanie warstwy 
aktywnej lasera poprzez wstrzykiwanie prądu, w sytuacji gdy warstwa ta otoczona była ze 
wszystkich stron przez warstwy dielektryczne. Problem ten rozwiązano przez pompowanie 
optyczne, które umożliwiło skoncentrowanie się w tej obiecującej strukturze na 
podstawowych problemach materiałowych, prowadzących do konstrukcji laserów VCSEL dla 
falowych pasm optycznej telekomunikacji dalekosiężnej.  

 

 
 
Rys. 2.1.3. Schemat lasera VCSEL połączonego z modulatorem MEMS do szybkiego 
przestrajania długości generowanej fali w szerokim zakresie, [www.OPTera.com]. .  
 

Warstwę aktywną promieniującą i dającą wzmocnienie w paśmie 1300nm zbudowano z 
InGaAsN. Zaletą tej warstwy była możliwość jej wzrostu na podłożu GaAs i w związku z tym 
łączenie jej z wielowarstwowymi zwierciadłami, podobnymi do konwencjonalnych laserów 
VCSEL. Niektóre firmy rozpoczęły ofertę rynkową tego typu laserów (pompowanych 
elektrycznie) dla telekomunikacji dalekosiężnej [www.cielo.com]. Spodziewać się można, że 
lasery VCSEL 1,3µm wyprą z tego pasma obecnie używane lasery promieniujące 
krawędziowo. Dla pasma 1550nm struktury laserowe VCSEL wzrastają na podłożu InP przy 
pomocy technologii MBE - epitaksji z wiązki molekularnej (Molecular Beam Epitaxy). Laser 
pompowany optycznie, używa warstwy aktywnej jako InGaAs. Laser taki jest również 
oferowany na rynku, jako produkcja eksperymentalna [www.Bandwidth9.com]. Z 
zastosowaniem takich laserów przeprowadzano światłowodowe demonstracje transmisyjne w 
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paśmie 1550nm na odległość kilkudziesięciu km przy standardowej szybkości łącza 2,5Gb/s. 
Ten sam producent rozwija ten typ laserów w kierunku przestrajania szerokopasmowego w 
obszarze pasma C, przy pomocy elementu MEMS zmieniającego długość wnęki 
rezonansowej lasera. Uzyskano zakres przestrajania w paśmie 40nm, pokrywający całe pasmo 
C lub pasmo L zdefiniowane przez ITU.  

Efektywne zarządzanie sieciami optycznymi DWDM wymaga zastosowania szeroko 
przestrajanych laserów półprzewodnikowych. Popyt na takie lasery ze strony telekomunikacji 
światłowodowej jest ogromny i powoduje poszukiwania idealnego urządzenia dla takich 
celów. System DWDM wymaga zastosowania źródeł pokrywających całe falowe pasmo 
transmisji. Rozwiązaniem jest zastosowanie dziesiątek a nawet setek laserów indywidualnych 
dla każdej długości fali, bądź  w pewnych przypadkach laserów przestrajanych. Taki idealny 
laser przestrajany powinien posiadać stałą moc w całym szerokim paśmie falowym. Długość 
fali powinna być w takim laserze dokładnie ustawialna, najlepiej w sposób zdalny z odległego 
centrum zarządzania sieci DWDM. Wyjściowa długość fali i moc optyczna powinny być 
stabilne w całym nominalnym zakresie pracy lasera. Koszty lasera powinny być 
konkurencyjne do innych technologii. Opracowano kilka technologii wytwarzania takich 
laserów. Kilka typów jest dostępnych komercyjnie. Najwięcej zastosowań takich laserów jest 
w sprzęcie pomiarowym ale niektóre typy laserów przestrajanych znalazły zastosowanie w 
nadajnikach produkcyjnych systemów DWDM.  

 

 

 
 
Rys. 2.1.4. Pojedynczy laser dla systemu światłowodowego w obudowie 
[www.corningoti.com], [www.multiplexinc.com]. Także cały miniaturowy nadajnik 
optoelektroniczny z laserem półprzewodnikowym.  

 
Lasery półprzewodnikowe dla telekomunikacji światłowodowej DWDM są dostępne na 

rynku w standaryzowanych obudowach i z jednomodowym wyprowadzeniem 
światłowodowym. Mogą to być lasery dyskretne dla konkretnej pojedynczej długości fali z 
siatki DWDM ITU bądź lasery matrycowe lub przestrajane. Kilka typowych obudów laserów 
dla telekomunikacji światłowodowej przedstawiono na rys. 2.1.4.   
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Dwa podstawowe bloki tworzące półprzewodnikowy laser przestrajany dla DWDM to 
obszar aktywny charakteryzujący się wzmocnieniem optycznym w adekwatnie szerokim 
paśmie długości fal oraz przestrajany rezonator laserowy, który ogranicza oscylacje do 
dostatecznie wąskiego pasma w ramach szerszego zakresu możliwości przestrajania. Zarówno 
diodowe lasery półprzewodnikowe DLP jak i lasery światłowodowe domieszkowane erbem 
EDFL oferują szerokie pasma wzmocnienia, ale jak dotąd, jako źródła przestrajane dla 
DWDM stosuje się lasery półprzewodnikowe.  

Rodzaje przestrajania. Istnieje wiele mechanizmów przestrajania. Jedna z metod, 
analogiczna do przestrajania laserów barwnikowych, stosuje dyspersyjne elementy optyczne, 
takie jak siatki dyfrakcyjne w zewnętrznej wnęce w celu wyboru rezonansowej długości fali. 
W innej metodzie poruszane jest zwierciadło zewnętrzne osiowo w celu zmiany długości 
wnęki i przez to częstotliwości rezonansowej. Kilka różnych metod bazuje na zmianie 
długości rezonansowej rozłożonych reflektorów Bragga służących jako zwierciadła wnęki w 
laserach półprzewodnikowych. Zupełnie inną alternatywą jest urządzenie monolityczne 
dokonujące wyboru jednego paska laserowego z matrycy emiterów promieniujących na 
różnych długościach fali. Każdy mikro-laser może być precyzyjnie strojony w ramach 
swojego pasma promieniowania.  

Lasery z zewnętrzną wnęką. Dioda laserowa z zewnętrzną wnęką jest typowo laserem 
emitującym brzegowo. Łamana powierzchnia wyjściowa promieniowania jest pokrywana 
warstwą antyrefleksyjną. To pozwala na przedłużenie wnęki z tej strony o element 
dyspersyjny i zwierciadło. Element dyspersyjny rozszerza zakres długości fal i daje 
możliwość wyboru. Zwierciadło wybiera, która długość fali jest odbijana z powrotem do 
wnęki laserowej. Takie sprzężenie zwrotne czyni, że laser oscyluje na wybranej długości fali.  
 

 
 
Rys. 2.1.5.  Pompy laserowe dla wzmacniaczy optycznych i multiplekser sygnału pompy. 
[www.multiplexinc.com]  
 

 
 
Rys. 2.1.6. Dioda laserowa 20mW, czterokanałowa z zablokowanymi długościami fal w 
połączeniu z modulatorem 11Gb/s LiNbO3 z fotodiodą monitorującą, [www.fcsi.fujitsu.com].  
Układ spełnia normy czterokanałowego DWDM.  
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W prostej wnęce Littrowa, odbijająca siatka dyfrakcyjna służy zarówno jako zwierciadło i 
element dyspersyjny. Nachylając siatkę dokonujemy wyboru długości fali. Nieco bardziej 
złożona wnęka Littmana jest stosowana w przestrajanych diodach laserowych rozwijanych 
dla przyrządów pomiarowych i telekomunikacji światłowodowej DWDM. Konfigurację 
przestrajania wnęką Littmana przedstawiono na rys. 2.1.7. Obracając odległe zwierciadło 
względem ustalonego punktu zmienia jednocześnie długość wnęki i rezonansową długość fali 
sprzęganą z powrotem do półprzewodnikowego obszaru wzmacniającego. Światło odbite od 
siatki pod jej charakterystycznym kątem odbicia staje się wyjściowym promieniem lasera. 
Niektóre firmy [www.newfocus.com] oferują takie rynkowe rozwiązania laserów 
przestrajanych dla DWDM i światłowodowych przyrządów pomiarowych. Dla pasma 
falowego 1550nm zakres przestrajania wynosi 70nm a pasmo (szerokość spektralna prążka) 
300kHz.  

 

 
 
Rys. 2.1.7. Siatka dyfrakcyjna we wnęce Littmana służy zarówno jako zwierciadło wyjściowe 
i element przestrajania. Laser jest przestrajany poprzez ruch  górnego zwierciadła. Zmieniana 
jest długość fali odbitej wstecz do wnęki lasera, [www.newfocus.com].  
 

Inna klasa półprzewodnikowych laserów przestrajanych bazuje na zewnętrznym 
ruchomym zwierciadle. Ruchome zwierciadło zmienia długość fali poprzez zmianę długości 
wnęki rezonansowej lasera emitującego powierzchniowo VCSEL. Lasery VCSEL posiadają 
bardzo krótkie wnęki z szeroko odseparowanymi modami wzdłużnymi. Oznacza to, że 
poruszając zwierciadło wnęki jedynie kilka µm zmianie ulega rezonansowa długość fali aż o 
kilka procent, co jest wielkością wystarczającą dla zastosowań WDM. Zwierciadła dla lasera 
VCSEL są wykonane w technologii MEMS (microelectromechanical systems). Zwierciadła 
formuje się poprzez nakładanie dodatkowych warstw półprzewodnikowych na VCSEL. 
Następnie wytrawiane są warstwy pośrednie a pozostawiana elastyczna warstwa zawieszona 
ponad VCSEL. Zmiana położenia zwierciadła równolegle względem powierzchni wyjściowej 
lasera jest wykonywana na drodze elektrycznej. Zmieniana jest długość wnęki rezonansowej. 
Lasery tego typu nie są jeszcze oferowane rynkowo ale są w stadium bardzo zaawansowanych 
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prac rozwojowych przez szereg firm, i zapowiedziano wkrótce ich debiut rynkowy, 
[www.bandwidth9.com], [www.coretec.com], [www.nortel.com].  

Lasery typu DFB (distributed feedback) i DBR (distributed Bragg reflection) były 
intensywnie rozwijane ze względu na wąską charakterystykę spektralną promieniowania. 
Długość fali jest wybierana poprzez parametr geometryczny lub refrakcyjny rozłożonego 
siatkowego sprzężenia zwrotnego. Wpływając na którykolwiek z tych parametrów można 
przestrajać laser. W praktyce łatwiej jest zmieniać współczynnik załamania. Zależy on od 
temperatury i gęstości prądu, co pozwala na budowę laserów przestrajanych termicznie i 
prądowo. Zakres przestrajania jest typowo ograniczony do kilku nanometrów w pojedynczym 
laserze DFB, w którym siatka znajduje się w aktywnym obszarze lasera. Przestrajanie w 
zakresie ponad 10nm jest możliwe w laserach DBR, w których siatka dyfrakcyjna jest 
położona poza obszarem lasera. Rozwiązanie takiego przestrajanego lasera DBR dla WDM 
przedstawiono na rys. 2.1.8. Struktura DBR jest elektrycznie izolowana od aktywnego paska 
laserującego i zmienia swoje parametry refrakcyjne albo pod wpływem temperatury albo 
wskutek przepływającego przez nią prądu. Zmienia się środkowa długość fali odbitej wstecz 
przez rozłożone zwierciadło. Na prostym przykładzie przedstawionym na rys. 2.1.8. element 
zawiera tylko jedną strefę rozłożonego odbicia Bragga. Znacznie szerszy zakres przestrajania 
posiadają struktury z wielokrotnymi takimi strefami nieco różnymi od siebie. Mogą również 
zawierać mniejszy region fazowy dla celów strojenia precyzyjnego. Szereg firm rozwinęło 
przestrajane lasery DBR, w tym np. [www.lucent.com], [www.alcateloptronics.com], 
[www.multiplexinc.com].  
 

 
 
Rys. 2.1.8.. Zmiana pobudzania prądowego przez rozłożony reflektor Bragga (DBR) 
powoduje zmianę długości fali emitowanej przez laser DBR. Pobudzanie lasera do świecenia 
odbywa się przy pomocy odrębnej elektrody umieszczonej ponad obszarem aktywnym. Siatka 
dyfrakcyjna jest poza obszarem aktywnym.  

 
Zakresy przestrajania mogą być rozszerzone do dziesiątków nanometrów poprzez 

zastosowanie innego rodzaju rozłożonego zwierciadła Bragga po obu stronach aktywnego 
regionu lasera. Zwierciadła Bragga są zestawem kilku różnych siatek, o różnych stałych 
geometrycznych, nazywanych siatkami próbkującymi SG (Sampled Grating). Laser o takiej 
konstrukcji  nazywany jest SG-DFB. Zestaw siatek próbkujących odbija grzebieniową serię 
długości fal. Serie fal różnią się długościami pomiędzy zwierciadłami przednim i tylnym, tak 
jak różnią się ich wymiary. Laser, pomiędzy dwoma takimi złożonymi siatkami, może 
oscylować jedynie dla długości fali odbijanej wstecz jednocześnie przez oba zwierciadła, co 
przedstawiono schematycznie na rys. 2.1.9. Dopasowanie wzajemne długości fal odbitych na 
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dwóch końcach wnęki wymaga niewielkiego przesunięcia wartości refrakcji w każdym 
regionie. Proces jest podobny do odczytywania skali Verniera, co zależy od dwóch zestawów 
różnie rozłożonych linii, justujących się tylko w jednym punkcie. Efekt Verniera zasadniczo 
rozszerza zakres przestrajania długości fal. Niektóre firmy rozwijają taką koncepcję 
przestrajania laserów DWDM, [www.marconi.com], [www.caswell.com], [www.agility.com], 
[www.ntt.com].  

 

 
 
Rys. 2.1.9. Rozłożone próbkujące reflektory Bragga po obu stronach obszaru aktywnego 
lasera półprzewodnikowego. Zwierciadła złożone z krótkich odcinków siatki o różnych 
parametrach. Każdy odcinek odbija swoją serię długości fal. Niezależne przestrajanie dwóch 
zwierciadeł dopasowuje maksima przednich i tylnych siatek. Przestrajanie zachodzi w 
szerokim zakresie używając zjawiska Verniera  w laserach SG-DBR.  

 
Istnieje szereg rozwinięć tej metody przestrajania laserów półprzewodnikowych dla 

DWDM. Jednym z problemów do rozwiązania pozostaje równomierne rozłożenie mocy 
promieniowania w całym paśmie przestrajania (pasmo DWDM). Można to uzyskać poprzez 
dalszą komplikację struktury próbkujących zwierciadeł Bragga. Metoda taka nazywana jest 
super-strukturalną siatką Bragga a lasery SSG-DBR (super-structure grating DBR). Inna 
pokrewna metoda polega na zastosowaniu kilku dodatkowych stopni w strukturze wnęki 
rezonansowej lasera a w tym jednego przesuwającego wiązkę światła pomiędzy 
równoległymi warstwami falowodowymi. Lasery tego typu określamy skrótem GCSR 
(Grating Assisted Coupler and Sampled Reflector). Przestrajane półprzewodnikowe źródło 
laserowe składa się z czterech stopni o różnych funkcjach, co schematycznie przedstawiono 
na rys. 2.1.10. Długość fali oscylacji jest ustalana przez trzy stopnie funkcjonalne 
zlokalizowane z jednej strony obszaru aktywnego lasera (zlokalizowane po lewej stronie 
rysunku). Sygnał prądowy przechodzący przez stopień sprzęgacza przestraja podział długości 
fal pomiędzy parą równoległych falowodów zagrzebanych na różnych warstwach 
(głębokościach) wewnątrz struktury. To zgrubne przestrajanie dodaje się do dokładniejszego 
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przestrajania z długościami fal wybranymi przez siatki próbkujące i najdokładniejszego 
przestrajania osiąganego w stopniu fazowym. Trzystopniowe przestrajanie daje w wyniku 
proces szybki i dokładny w szerokim zakresie spektralnym. Niektóre firmy rozwijają taką 
koncepcję źródeł dla DWDM i przygotowują jej komercjalizację, [www.altitun.com].  

 

 
 
Rys. 2.1.10. Półprzewodnikowy, przestrajany laser czterosektorowy typu GCSR dla DWDM 
(grating-assisted coupler with sampled reflector). Trzy stopnie służą do szybkiego i 
dokładnego przestrajania lasera w szerokim zakresie długości fal dla DWDM. Stopień 
sprzęgacza służy zgrubnemu przestrajaniu. Siatka próbkująca służy dokładniejszemu 
przestrajaniu. Sekcja fazowa służy najdokładniejszemu przestrajaniu. Pokrywanie się 
szerokiej krzywej siatkowej z maksimum siatki próbkującej wybiera generowaną przez laser 
długość fali.  
 

Całkowicie odmienną metodą przestrajania laserów półprzewodnikowych dla DWDM 
reprezentują źródła matrycowe. Budowane są monolityczne macierze laserujących 
światłowodów paskowych DFB i DBR. Każdy pasek posiada nieco inną centralną długość 
fali promieniowania i ograniczony zakres przestrajania. Przełączanie pomiędzy paskami 
zapewnia szerszy zakres przestrajania. Tylko jeden pasek pracuje na raz, wybierany przez 
układ sterowania. Sterowanie stroi dokładnie jego długość fali do wymagań kanału 
transmisyjnego DWDM. Falowody paskowe prowadzą światło z wyjścia wszystkich 
obszarów aktywnych do sprzęgacza o jednym wspólnym wyjściu. Użytkownik takiego lasera 
widzi urządzenie jako pojedyncze źródło, przestrajane w zakresie zdefiniowanym przez ilość 
obszarów aktywnych i indywidualny zakres przestrajania każdego z tych obszarów. 
Dwanaście laserujących obszarów aktywnych zintegrowanych monolitycznie o zakresie 
przestrajania ok. 2nm na pasek daje całkowity zakres przestrajania 24nm.  

Ogromny potencjał  rynkowy dla przestrajanych laserów dla DWDM stanowi poważną 
siłę napędzającą badania w tym kierunku. Rozwijane są nowe teorie i technologie jak np. 
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punktów kwantowych (quantum dots). Pozostaje jednak szereg podstawowych problemów 
technicznych do rozwiązania w tym względzie. Konieczne jest podwyższenie optycznej mocy 
wyjściowej w wielu z rodzajów tych laserów wraz z podwyższaniem mocy w 
telekomunikacyjnych kanałach DWDM.  Konieczne są elementy posiadające niezmienny 
poziom mocy wyjściowej w funkcji przestrajania. Znacznej poprawie muszą ulec takie 
parametry jak stabilność długoterminowa długości fali i mocy wyjściowej, odporność na 
rzeczywiste warunki środowiskowe pracy. Istotne są takie czynniki jak koszt produkcji,  
łatwość produkcji masowej, ostateczne koszty elementu, itp. 
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2. 2.   Lasery światłowodowe dla DWDM 
 
Lasery światłowodowe EDFL. Lasery światłowodowe są rodzajem urządzeń stosującym 

światłowód jako wnękę rezonansową. W przeciwieństwie do rozwiązań z wnęką objętościową  
są mniejsze i posiadają większą sprawność. Wnękę rezonansową stanowi pompowana pętla 
światłowodowa. Obecnie moc wyjściowa z takich laserów komercyjnych dużej mocy wynosi 
od 1W do ok. 30W. Zapowiedziane są rozwiązania 50W,  przy 100W mocy źródeł  
pompujących. Ostatnio lasery światłowodowe z jednomodowym wyjściem światłowodowym 
znalazły zastosowanie w telekomunikacji światłowodowej. Laser światłowodowy o mocy 5W 
jest używany do przyspieszonych badań starzeniowych elementów telekomunikacyjnych. 
Podstawową zaletą lasera jest, że posiada jednomodowe wyjście, typu SMF-28, kompatybilne 
z systemami telekomunikacji światłowodowej. Wyjście można bezpośrednio sprzęgać z 
takimi elementami np. w celach testów starzeniowych. Do tej pory do takich testów 
stosowano lasery szafirowe domieszkowane tytanem. Sprzężenie tak dużej mocy do 
telekomunikacyjnego światłowodu jednomodowego z takiego lasera jest dość złożonym 
problemem technicznym. Teraz ten problem jest rozwiązywany przez producenta lasera.  
 

 
 

Rys. 2.2.1. Laser światłowodowy [www.spectra-physics.com] 
 

Lasery światłowodowe stosuje się także jako źródła pompujące dla telekomunikacyjnych 
szerokopasmowych światłowodowych wzmacniaczy Ramana dla zastosowania w systemach 
DWDM pracujących w pasmach C oraz L i rozszerzone L. Dotychczas lasery takie nie 
posiadają płaskiej charakterystyki wzmocnienia co przeszkadza ich szerokim 
telekomunikacyjnym zastosowaniom przemysłowym. Rozwiązań poszukuje się poprzez 
zastosowanie filtrów światłowodowych wypłaszczających charakterystykę wzmocnienia lub 
zastosowanie modułów o kilku (obecnie trzech) długościach fali.  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
49 

Lasery światłowodowe domieszkowane erbem posiadają również szeroką charakterystykę 
wzmocnienia. Rozwinięto tego typu lasery dla różnych celów instrumentalnych i 
pomiarowych. Pompowane światłowody erbowe bez zwierciadeł definiujących wnękę 
rezonansową używane są jako szerokopasmowe źródła wzmocnionej emisji spontanicznej 
(ASE). Jednakże konstrukcja przestrajanych erbowych laserów światłowodowych o stabilnym 
wąskopasmowym wyjściu, potrzebnym dla WDM, jest stosunkowo trudna, ponieważ wnęka 
lasera normalnie zawiera co najmniej metr długości światłowodu. Mody podłużne są 
odseparowane wzajemnie jedynie o ok. 100MHz, znacznie mniej niż w laserach o krótkiej 
wnęce rezonansowej. Matryca laserów światłowodowych o ustalonej długości fali elementu 
może stanowić ominięcie konieczności szerokiego przestrajania dyskretnego lasera tego typu. 
Pompowanie matrycowego lasera światłowodowego odbywa się przy pomocy matrycy diod 
laserowych zorganizowanej w ten sposób, że ich wyjście jest łączone, a następnie rozdzielane 
do indywidualnych światłowodów matrycy. Uszkodzenie jednego lasera pompującego nie 
powoduje ujemnego skutku dla żadnego kanału optycznego. Rozwiązanie łączy 
przestrajalność z długoterminową stabilnością długości fali, i jest rozwijane dla celów 
rynkowych przez Southampton Photonics. 

Lasery światłowodowe domieszkowane erbem (EDFL) mogą również generować 
ultrakrótkie impulsy szerokopasmowe. Dyspersja światłowodowa może zawężać lub 
rozszerzać takie impulsy tak, że ich wyjściowa długość fali zmienia się dla każdego impulsu. 
Odpowiednio zsynchronizowany modulator może podzielić każdy impuls szerokopasmowy 
na serię impulsów na różnych długościach fali. Generowanych jest wiele różnych pod 
względem długości fali kanałów optycznych z jednego źródła. Dotychczas technika była 
demonstrowana jedynie laboratoryjnie, lecz wydaje się posiadać potencjał komercyjny.  

 

 
 

Rys. 2.2.2. Światłowód dualnordzeniowy przeznaczony do budowy lasera światłowodowego. 
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2. 3.  Pompy Optyczne dla techniki DWDM 
 

Oprócz ustabilizowanej i niezwykle ważnej roli w telekomunikacji światłowodowej 
klasycznej i DWDM, jako źródła w nadajnikach optoelektronicznych, lasery 
półprzewodnikowe znalazły szereg innych zastosowań w elementach i aparaturze 
telekomunikacyjnej jako pompy optyczne dużej mocy dla wzmacniaczy światłowodowych 
oraz jako elementy układów i aparatury metrologicznej. Zastosowanie telekomunikacyjne 
wymaga od lasera mocy do ok. 10mW. Większość innych zastosowań wymaga znacznie 
większych mocy od setek miliwatów do kilowatów a przy tym jak największej sprawności.  
 

Tabela 2.3.1.  Porównanie parametrów laserów półprzewodnikowych  
dla telekomunikacji optycznej jako nadajników i pomp optycznych 

Laser Moc 
optyczna 

Długość 
fali 

Sprawność 
konwersji 

Wymiar obszaru
Aktywnego 
wzmacniającego

Wymiar 
lasera 

Typowa 
niezawodność 

Koszt 
elementu 

Półprzewodnikowy 
Telekomunikacja 

10mW 1,3µm 
1,55µm 

35% 5x10-5cm3 1cm3  105h 2500$ 

Półprzewodnikowy 
Dużej mocy  

40W 0,78-
0,98µm 

>40% 10-3cm3  102cm3  104h  10000$ 

Nd:YAG 10W 1,064µm 1% 1cm3 104cm3 2x103h 50000$ 
 
 

Tabela 2.3.2.   Zakres długości fali laserów półprzewodnikowych 
Materiały półprzewodnikowe Zakres długości fal Dostępność komercyjna 

InGaN/Al2O3 0,4 – 0,52 µm  
AlInGaP/GaAs 0,62 – 0,68µm 0,63; 0,65; 0,67µm 

InAlGaAs/GaAs 0,78 – 1,0µm 0,78 – 0,98µm 
InGaAsP/GaAs 0,7 – 1,1µm  
InGaAsP/InP 1,24 – 1,9µm 1,3µm; 1,55µm 
ZnSSe/GaAs 0,4 – 0,52µm  
PbSSn/PbTe 4,0 – 10,0µm  

Kaskada Kwantowa 5 - 11µm  
 

Każdy laser półprzewodnikowy do działania wymaga trzech czynników. 1 - Zasilanie. 
Typowe napięcie zasilania wynosi 1 – 2 V w zależności od długości fali oraz prądu w 
zależności od mocy wyjściowej lasera; 2 – Wzmocnienie. Wynika z procesu rekombinacji 
elektronów i dziur z generacją fotonów poprzez emisję stymulowaną; 3 – Sprzężenie 
Zwrotne. Zapewniane najczęściej przez odbicie od lustrzanego brzegu struktury materiału dla 
laserów emitujących brzegowo. Występują dwa główne rodzaje złączowych laserów 
diodowych PN emitujących brzegowo. Najbardziej powszechnym jest laser z elektrodą 
paskową, w którym prąd wstrzykiwany przez kontakt metalowy definiuje aktywny obszar 
wzmocnienia i przez to definiuje element laserowy w kierunku bocznym. Lasery takie 
nazywane są „gain-guided”. Inną jest struktura nazywana „index-guided”, w której albo 
niewielkie boczne zaburzenie warstw epitaksjalnych ogranicza mod optyczny bocznie, lub 
uformowany jest boczny falowód, przy pomocy różnych technologii, co prowadzi do silnego 
ograniczenia pola modu optycznego.  

Większość laserów niskiej mocy, telekomunikacyjnych i do akwizycji danych, jest typu 
„index-guided” jako źródła o wysokiej jakości optycznej, o stabilnym jednomodowym 
promieniu. Diody laserowe dużej mocy są zazwyczaj typu „gain-guided”. Dla diod 
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laserowych dużej mocy boczne struktury są zazwyczaj znacznie większe niż 10µm i 
integracja z  innymi urządzeniami elektronicznymi jest stosunkowo rzadka. Dlatego też, etapy 
procesu technologicznego takich laserów są znacznie prostsze niż dla krzemowych układów 
scalonych.  

 

 
 
Rys. 2.3.1.  Przykłady rozwiązań laserów półprzewodnikowych emitujących brzegowo. 
 

 
 
Rys. 2.3.2.  Laserowa dioda półprzewodnikowa o konstrukcji „gain-guided” i metody 
zwiększania mocy wyjściowej elementu poprzez zestawianie wielu diod w matryce liniowe i 
dwuwymiarowe. 
 

W diodzie laserowej typu „gain-guided”, wraz ze wzrostem wstrzykiwania prądu poprzez 
metalową elektrodę paskową obserwowany jest początkowo niski poziom mocy wyjściowej. 
Jest to głównie proces przypadkowej rekombinacji spontanicznej, generujący światło 
podobnie jak w diodzie elektroluminescencyjnej. Wraz ze wzrostem prądu, wzmocnienie w 
rejonie aktywnym łączy się ze sprzężeniem zwrotnym, powodując nagły wzrost mocy 
poprzez emisję stymulowaną. Ta wartość prądu jest określana jako progowa Ith i występuje, 
gdy wzmocnienie wnęki jest równe stratom. Poza prądem progowym, relacja pomiędzy 
prądem i mocą w [W/A] charakteryzowana jest przez nachylenie, które zależy od długości fali 
i zewnętrznej sprawności kwantowej ηext. Zewnętrzna sprawność kwantowa zależy od 
materiałów warstw diody, struktury elementu oraz strat we wnęce laserowej i od pokrycia 
zwierciadeł. Znaczne zwiększenie prądu powoduje ogrzewanie się lasera, zmianę nachylenia 
charakterystyki i niebezpieczeństwo zniszczenia.  

Skalowanie mocy promieniowanej jest ograniczone z powodu ryzyka zniszczenia fasetki 
(ścianki kryształu), przez zbyt duże natężenie optyczne. W celu zwiększenia mocy 
wyjściowej bez niszczenia fasetki, konieczne jest zwiększenie poprzecznego wymiaru modu. 
W kierunku prostopadłym do warstw, można to uzyskać do poziomu wartości współczynnika 
zwiększenia mocy dwa razy, zanim zmiany konstrukcji zaczynają mieć niekorzystny wpływ 
na prąd progowy, straty i sprawność  usprawnianej diody laserowej dużej mocy. Dalsze 
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zwiększanie mocy z diody laserowej wiąże się z rozszerzaniem elektrody paskowej lub 
tworzeniem matrycy wielokrotnych emiterów. Z powodu kształtu fizycznego nazywane są 
półprzewodnikowymi tabliczkami laserowymi (laser diode bars). Typowa matryca diod 
laserowych posiada długość wnęki 1mm, jest na 1cm szeroka i ma grubość 100µm.  

 

 
 
Rys. 2.3.3.  Dwa podstawowe sposoby chłodzenia matrycy półprzewodnikowych diod 
laserowych dużej mocy; a)metoda bierna, b) metoda aktywna;  
 

Zastosowanie liniowych matryc w celu zwiększenia wyjściowej mocy optycznej wymaga 
zastosowania obudowy efektywnie usuwającej ciepło i pozwalającej na ciągłą pracę 
laserującego elementu wielokrotnego. Jest to zasadnicze wymaganie, bowiem prąd progowy i 
nachylenie charakterystyki sprawności lasera zależą eksponencjalnie od temperatury obszaru 
aktywnego. Ponieważ obszar aktywny jest bardzo blisko powierzchni od strony P złącza (ok. 
1 do 2µm), diody laserowe dużej mocy zazwyczaj są montowane w obudowie stroną P do 
dołu.  

Dwa podstawowe sposoby usuwania ciepła z matryc diod  laserowych przedstawiono na 
rys. 2.3.3. Pierwszy bazuje na biernym przewodnictwie ciepła i stosuje bloki miedziane z 
radiatorami żebrowymi i ewentualnie wiatraczkiem lub chłodziarki termoelektryczne. Bierna 
chłodziarka posiada ograniczone możliwości odprowadzania strumienia ciepła [W/cm2]. Dla 
matryc laserowych o jeszcze większej mocy konieczne jest sprawniejsze chłodzenie np. wodą 
z wymuszonym obiegiem z użyciem pompy recyrkulacyjnej. Warunki przepływu – ciśnienie i 
przepływ determinują sprawność chłodzenia.  

W celu dalszego zwiększania wyjściowej mocy optycznej możliwe jest składanie ze sobą 
wielu matryc liniowych chłodzonych wodą w matryce dwuwymiarowe. Zwiększa to 
całkowity obszar emisji, a moc skalowana jest prawie liniowo z obszarem emisji. W tego typu 
rozwiązaniach chłodzonych aktywnie otrzymano do 1kW mocy ciągłej CW składając 25 
warstw elementów liniowych. Kluczowym parametrem takiej matrycy dużej mocy jest 
gęstość upakowania indywidualnych elementów lub okres ich separacji. Stosowane są różne 
konfiguracje ze skokiem zmiennym od 0,4mm do 3mm, zależnie od szczególnego 
zastosowania.  

Dalsze zwiększanie mocy jest możliwe poprzez impulsowe zasilanie matrycy laserów 
półprzewodnikowych. Unika się w ten sposób uśrednionych efektów ogrzewania, 
dostarczając większej mocy szczytowej w momencie kiedy laser jest włączony. W ten sposób 
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można uzyskać pięciokrotny wzrost mocy, ale konieczne są metody zabezpieczenia fasetek 
przed przekroczeniem krytycznej, niszczącej gęstości mocy.   

Wiązka promieniowana z pojedynczego emitera krawędziowego wysokiej mocy posiada 
różne właściwości w dwóch prostopadłych kierunkach. Wiązka świata może być 
kwalifikowana w przybliżeniu przy pomocy parametru powszechnie nazywanego M2 lub 
czynnikiem jakości wiązki. Dokładny opis jest stosunkowo złożony, a z definicji czynnik jest 
iloczynem wymiaru wiązki w talii i kątowej rozbieżności pola dalekiego znormalizowanym 
do współczynnika zależnego od długości fali.  

W kierunku pionowym (prostopadłym) wiązka wyłania się z falowodu jednomodowego o 
grubości ok. d≈1µm i dlatego jest prawie ograniczony dyfrakcyjnie, lub M2≈1, co jest 
najmniejszą możliwą wartością dla wiązki ograniczonej dyfrakcyjnie. W konsekwencji kąt 
rozbieżności jest bardzo duży, typowo 35o szerokości połówkowej (FWHM). Zebranie tak 
szeroko rozbieżnego światła wymaga zastosowania bardzo szybkiej optyki. Zazwyczaj 
używane są małe soczewki cylindryczne o bardzo krótkich długościach ogniskowych. W 
innym przypadku konieczne jest stosowanie dużej optyki. Ponieważ średnice małych 
soczewek cylindrycznych są sub-milimetrowe, nazywane są elementami mikro-optyki. W 
kierunku bocznym, światło jest wysoce wielomodowe, ale wolno rozbieżne i dlatego wymaga 
prostszej optyki. 

Z powodu tej asymetrii, złożenie matrycy emiterów w kierunku równoległym, wiązka 
staje się jeszcze bardziej asymetryczna. Na przykład, emiter laserowy o szerokości 100µm, 
emitujący w kącie 10o rozbieżności bocznej posiada M2≈17. Gdy 19 sztuk takich laserów jest 
złożonych razem w celu uformowania linijki o długości 1cm, całkowita wartość M2 w 
kierunku bocznym wynosi 1700. Najmniejszym wymiarem do jakiego można skupić wiązkę 
jest w przybliżeniu M2λ Dlatego popularną metodą wyprowadzani światła z matrycy laserów 
jest, nie bezpośrednie obrazowanie wiązki, ale sprzężenie jej do indywidualnych włókien 
wiązki światłowodowej. Taki sposób powoduje mieszanie i redystrybucję mocy i  zmianę 
wartości M2 w obu kierunkach tak, że wiązka staje się symetryczna i cała wiązka może być 
skupiona w mniejsze ognisko. Na przykład, taka wiązka może posiadać typowo M2 równe 
200 w każdym kierunku. Metoda wiązki światłowodowej jest bardzo skuteczna w odniesieniu 
do przetwarzania kształtu wiązki światła z matrycy laserowej. Każdy schemat wyrównywania 
M2 w obu kierunkach polega na podziale wiązki światła z matrycy w kierunku bocznym i 
składanie jej w kierunku ortogonalnym.  

Każde zastosowanie laserów wymaga odpowiedniego schematu manipulacji wiązką 
światła. Na przykład w telekomunikacji lasery są bezpośrednio sprzęgane ze światłowodem 
jednomodowym. Typowo emiter o wymiarach 100µm jest sprzężony ze światłowodem o 
rdzeniu 100µm. Taki laser sprzężony ze światłowodem grubo-rdzeniowym emituje 1W mocy. 
Zestawy takich źródeł znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Dla szeregu 
zastosowań matryc laserów półprzewodnikowych dużej mocy typowym wyjściem jest wiązka 
światłowodowa. Matryce laserowe są stosowane jako pompy 980nm dla wzmacniaczy EDFA. 
Dla dużych zestawów powyżej 1kW lasery takie są stosowane jako pompy dla innych, 
wysokiej jakości, laserów ciała stałego.  
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2. 4.  Nadajniki DWDM 
 

Badaną alternatywą do stosowania w nadajnikach DWDM podwójnej ilości 
indywidualnych laserów w odniesieniu do ilości kanałów jest zastosowanie źródła 
szerokopasmowego i wyodrębnianie z szerokiego spektrum (superkontinuum) dużej mocy 
odpowiedniej ilości kanałów. Zazwyczaj systemy takie używają lasera dużej mocy typu 
mode-locked z przełączaniem modów jako źródła dla wielokrotnych kanałów. Możliwe jest 
także zastosowanie lasera DFB z modułem elektroabsorpcyjnym zintegrowanym na tym 
samym elemencie scalonym. W celu rozszerzenia spektrum optycznego możliwe jest 
zastosowanie zjawiska samo-modulacji fazowej w światłowodzie. Takie podejście pozwala na 
całkowitą rezygnację z dużego i drogiego lasera dużej mocy mode-locked. Przy zastosowaniu 
lasera mode-locked bardzo trudno jest dopasować częstość impulsów do żądanej 
przepływności bitowej, wymaga to bowiem stabilizacji długości drogi optycznej. Zaletą 
metody jest zastosowanie małych i stosunkowo tanich laserów półprzewodnikowych DFB. 
Lasery półprzewodnikowe są łatwiejsze w modulacji, powodują mniej problemów 
synchronizacji czasowej.  Lasery EML modulowane elektroabsorpcyjnie sygnałem zarówno 
2,5Gb/s jak i 10Gb/s są dostępne komercyjnie, produkowane przez szereg firm np. Lucent.  

 

 
 
Rys. 2.4.1. Czterdziestokanałowy nadajnik DWDM używa lasera modulowanego metodą 
elektroabsorpcyjną EML (electroabsorption modulation laser) jako źródła światła. Impulsy są 
skracane i pasmo rozszerzane w dwóch stopniach, każdy zawierający światłowód z 
przesuniętą dyspersją DSF, filtr , standardowy światłowód jednomodowy SMF, kontroler 
polaryzacji oraz polaryzator. Sygnał jest modulowany przebiegiem z generatora testowego 
PPG (pulse pattern generator) z zastosowaniem modulatora z niobianu litu LN-MOD, 
[www.lucent.com].  
 

W eksperymencie generacji 40 kanałowego nadajnika DWDM, jak to przedstawiono na 
rys. 2.4.1. zastosowano 10Gb/s laser EML o 3-dB paśmie ok. 8GHz. Laser był modulowany 
sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości ok. 10GHz i amplitudzie 10V. W wyniku modulacji 
powstawał szereg impulsów o szerokości 21,5ps dla centralnej długości fali 1553,8nm. 
Szerokość impulsu była zawężana w dwustopniowym układzie kompresji. Impulsy z lasera 
EML były nieliniowo kompresowane do 6ps, po pierwsze poprzez ich wzmocnienie, 
następnie przez przepuszczenie ich przez światłowód z przesuniętą dyspersją DSF oraz filtr 
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pasmowo-przepustowy o szerokości pasma 1,1nm a następnie podlegały liniowej kompresji w 
standardowym światłowodzie dyspersyjnym. Drugi stopień składający się z zestawu DSF, 
filtr oraz standardowy światłowód kompresował impulsy do 2,7ps.  

Modulator na niobianie litu generował pseudo-przypadkowy binarny sygnał danych ok. 
10 Gb/s nakładany na impulsową falę optyczną. Po ponownym wzmocnieniu impulsy były 
wprowadzane do odcinka światłowodu DSF o długości 4km i zerowej dyspersji dla fali o 
długości 1573nm. Rozszerzenie spektralne w światłowodzie, pochodzące od samo-modulacji 
fazowej, tworzyło super-kontinuum. Demultiplekser WDM, o separacji międzykanałowej 
50Ghzzostał zastosowany do wycięcia 40 kanałów z szerokiego spektrum w zakresie długości 
fal 1546,2nm do 1562nm. Zastosowano linie opóźniające w celu de-korelacji sygnałów 
danych na różnych kanałach. Multiplekser WDM rekombinował kanały w rezultacie czego 
otrzymywano pasmo o szerokości ok. 0,16nm. Wszystkie kanały transmitowano na odległość 
ponad 500km bez błędów. Jednakże niektóre kanały wykazywały się lepszą jakością niż 
pozostałe. Również zagadnienie wysokiego poziomu szumów i wartości współczynnika 
sygnał do szumu jest poważnym problemem tej konfiguracji. W obecnym rozwiązaniu system 
nie nadaje się do zastosowania dla wysokiej jakości transmisji dalekosiężnej, gdzie 
podstawową rolę odgrywa jakość źródła optycznego. Rozwiązanie jedno-laserowego 
nadajnika WDM może być bardzo atrakcyjne dla systemów METRO.  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
56 

2. 5.  Fotodiody i Odbiorniki Optoelektroniczne 
 

Fotodioda jest zasadniczo złączem PN pomiędzy regionami  półprzewodnika 
domieszkowanymi dodatnio P i ujemnie N. Pomiędzy tymi obszarami istnieje obszar 
neutralny zwany regionem zubożonym. Gdy światło pada na element, pobudza elektrony w 
strukturze krystalicznej półprzewodnika. Jeśli energia światła jest większa niż energia 
przerwy energetycznej materiału, elektrony są przenoszone do pasma przewodnictwa, 
pozostawiając dziury w paśmie walencyjnym, tam skąd zostały przeniesione. Tworzone są 
pary elektron-dziura w objętości elementu. Te pary generowane w obszarze zubożonym 
dryfują do swoich odpowiednich elektrod – N dla elektronów i P dla dziur. W rezultacie 
budowany jest ładunek dodatni w obszarze P i ujemny w warstwie N. Wielkość ładunku jest 
wprost proporcjonalna do ilości światła padającego na detektor. Jeśli do elektrod P i N 
detektora podłączony zostanie zewnętrzny obwód, przepływa prąd. Jest to metoda 
fotowoltaiczna. W fotokonduktywnym rodzaju pracy do fotodetektora przyłożone jest 
napięcie wsteczne. Posiada to wpływ na wzrost pola elektrycznego pomiędzy elektrodami i 
rozszerza warstwę zubożoną. Zaletami są większa szybkość, mniejsza pojemność, lepsza 
liniowość. Wadą jest wzrost prądu ciemnego. Fotodiody PIN i lawinowe działają w ten 
sposób.  

Fotodioda lawinowa APD (avalanche photodiode) jest specjalizowaną fotodiodą PIN 
zaprojektowaną do działania z wysokimi napięciami wstecznymi. Duże napięcie generuje 
silne pole elektryczne w złączu PN. Niektóre z par elektron-dziura przechodzące przez lub 
generowane w tym polu zyskują dostateczną energię (większą od energii przerwy 
energetycznej materiału, w przypadku Si jest to ok. 1.12eV) do generacji dodatkowych par 
elektron-dziura. Proces określany jest mianem jonizacji zderzeniowej. Jeśli nowo utworzone 
pary elektron-dziura nabędą dostateczną energię, też mogą utworzyć dodatkowe pary. Proces 
jest nazywany powielaniem lawinowym i jest mechanizmem wewnętrznego wzmocnienia 
fotodiody lawinowej. Wzmocnienie wewnętrzne jest istotną cechą fotodetektora 
zintegrowanego ze wzmacniaczem.  

 

 
 

Rys. 2.5.1.  Schematyczna budowa fotodetektora. Konstrukcja planarna dyfundowana. 
Alternatywna jest konstrukcja Mesa dyfundowana. Temperatury dyfuzji są rzędu 800-1150oC. 
Złącze może też być wykonane przez implantację jonów. Dla konstrukcji planarnej brzegi 
złącza dochodzą do powierzchni, gdzie są pasywowane. 
 

W fotodiodzie planarnej obszar aktywny jest definiowany fotolitograficznie a następnie 
trawiony. Ponieważ proces Mesa jest prostszy, fotodetektory takie są tańsze, ale stosuje się je 
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głównie do pracy fotowoltaicznej, nie zasilanej, oraz tam gdzie nie występują znaczne 
wymagania szumowe. Warstwa dyfundowana lub implantowana, wykonana na tylnej 
powierzchni chipu detektora, jest używana w celu powiększenia zdolności zbierania ładunku. 
Fotodioda posiadająca wewnętrzną warstwę wyskorezystywną pomiędzy obszarami P i N jest 
nazywana PIN. W takiej diodzie można zaprojektować grubość obszaru zubożonego 
optymalnie do pasma falowego i pasma częstotliwości. Większość fotodiod komercyjnych 
jest elementami typu P na N z powodu niższych wartości prądu ciemnego. Część detektorów 
dla IR jest jednak konstrukcją typu N na P lub NIP, zasilaną do warunku całkowitego 
zubożenia w celu poprawy szybkości działania elementu. W tych elementach stosuje się 
dodatkowo wdyfundowywany pierścień zabezpieczający, który jest zasilany i który służy 
redukcji prądu ciemnego. Wysokorezystywny materiał typu P posiada większą czułość w 
zakresie podczerwieni i zasilanie wsteczne także poprawia tą czułość.  

 

 
 
Rys. 2.5.2.  a) Schematyczny przekrój poprzeczny przez fotodiodę lawinową; b) Wzmacniacz 
transimpedancyjny konwertuje wyjściowy prąd fotodetektora w napięcie.  
 

Odpowiedź fotodiody wyrażana w [A/W] jest zazwyczaj liniowa, z dokładnością poniżej 
1%, od poziomu minimalnej mocy detekowanej do dziesiątków miliwatów na centymetr 
kwadratowy. Liniowość poprawia się ze wzrostem zasilania i maleniem szeregowej 
rezystancji wewnętrznej. Podgrzewanie fotodiody przesuwa charakterystykę spektralną, 
łącznie z jej wartością szczytową, w kierunku podczerwieni. Współczynnik temperaturowy 
jest nieliniowy z długością fali. Dla fotodiod Si jest dodatki i wzrasta powyżej 630nm i 
ujemny poniżej. Typowe wartości są 0,75%/oC - 0,9%/oC dla 1,06µm oraz –0,1%/oC do 
0,2%/oC dla światła widzialnego.  

Detektor do zastosowania wybierany jest według długości fali dla której wykazuje 
czułość, oraz poziomu mocy optycznej. Efektywność kwantowa (QE) jest wewnętrzną 
zdolnością detektora do konwersji fotonów w elektrony i dziury. Jest wyrażana poprzez 
stosunek ilości generowanych elektronów do ilości padających fotonów i przedstawiana w 
[%]. Producenci często nie podają wartości parametru QE, zamiast tego używając czułości na 
promieniowanie (lub odpowiedź), wyrażonej poprzez prąd elektryczny generowany przez 
jeden wat padającej mocy optycznej i przedstawianej w [A/W]. Parametry QE i fotoczułość S 
są związane zależnością:  
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%100)/1240( λSQE =                                         (2.5.1) 
gdzie S-czułość na promieniowanie w [A/W], λ – długość fali w nanometrach. W przypadku, 
gdy inne parametry fotodetektorów są podobne do siebie lepszym jest te n o większej QE.  

Jednym z najczęściej niezrozumiałych aspektów pracy fotodetektorów jest wzmocnienie. 
Duża amplituda sygnału jest brana za jakość sygnału. Wewnętrzne wzmocnienie w detektorze 
wzmacnia jedynie fotonicznie generowany sygnał. Jeśli sygnał generowany jest zaszumiony, 
to sygnał wzmocniony jest także silnie zaszumiony. W rzeczywistości, korzyścią ze 
wzmocnienia jest wzrost foto-generowanego sygnału powyżej poziomu szumów sprzętu do 
przetwarzania sygnałów. W przypadku, gdy sprzęt do przetwarzania sygnału ogranicza SNR, 
wewnętrzne wzmocnienie detektora poprawia SNR.  

Pasmo odbiornika optoelektronicznego odnosi się do elektrycznego pasma detektora lub 
sprzętu do przetwarzania sygnału. Większość źródeł szumowych, branych pod uwagę przy 
projektowaniu odbiornika optoelektronicznego, posiada charakter przypadkowy o bardzo 
szerokim rozkładzie częstotliwości. Dlatego przyrost szumów odbiornika jest proporcjonalny 
do pierwiastka z przyrostu pasma. Podczas projektowania odbiornika jednym z założeń jest 
utrzymanie pasma elektrycznego w jak największej zgodzie z pasmem projektowanym. To 
znaczy, jeśli sygnał fotoniczny toru telekomunikacyjnego zmienia się z szybkością 10Gb/s, 
zastosowanie detektora o szerszym paśmie np. 40Gb/s wprowadza tylko niepotrzebnie 
dodatkowy szum.  

W każdym zastosowaniu odbiornika optoelektronicznego najniższy dopuszczalny 
(detekowany) poziom sygnału jest określony przez charakterystyki szumowe detektora i jego 
wzmacniacza. W każdym odbiorniku optoelektronicznym występują trzy główne źródła 
szumów: fotoniczny szum śrutowy, szum ciemny detektora, szum wzmacniacza. Szum 
śrutowy zawsze występuje w każdym sygnale generowanym przez detektor. Jego przyczyna 
jest związana z kwantową naturą światła. Jest wyrażany następującą zależnością: 

2/12 )2( BFMqIi fotosrut ∆=                                            (2.5.2) 
gdzie: isrut – wartość średniokwadratowa (rms) prądu szumowego, q – ładunek elektronu, Ifoto 
– prąd sygnałowy  generowany fotonicznie, M – wewnętrzne wzmocnienie detektora, F – 
wzrostowy współczynnik szumów detektora, ∆B – wynikowe pasmo elektryczne układu 
detektor – wzmacniacz.  

Osobny, addytywny wkład w szum systemu posiada ciemny szum detektora, który nie jest 
związany z poziomem sygnału. Dla APD występują dwa główne źródła szumu ciemnego, 
dodatkowo do szumu śrutowego tworzonego przez sygnał – szum śrutowy prądu ciemnego 
generowanego przez detektor i szum tworzony przez mechanizm wzmocnienia detektora 
(szum lawinowy, nazywany szumem nadmiarowym). Szum śrutowy prądu ciemnego ID 
fotodetektora posiada taką samą postać jak szum śrutowy sygnału optycznego tworzącego 
prąd sygnałowy Iopto.  

Analiza szumu lawinowego jest dość złożona. Upraszczając, jest to szum dodawany do 
sygnału przez mechanizm procesu wewnętrznego wzmocnienia detektora. Dla APD 
współczynnik wzrostowy F posiada wartość większą niż 2 i wzrasta ze wzrostem 
wzmocnienia. Zależy także od długości fali detekowanego światła. 

W obu rodzajach pracy detektora – fotokonduktywnym i fotowoltaiczym, dominujące 
źródło szumów jest inne. Przy pracy fotokonduktywnej, prąd ciemny jest stosunkowo 
znaczny, a więc dominuje szum śrutowy prądu ciemnego fotodiody isrut=(2qID∆B),   gdyż F=1 
i M=1. Przy pracy fotowoltaicznej prąd ciemny jest pomijalny. W tym przypadku, szum 
Johnsona (termiczny) bocznikującej rezystancji wewnętrznej fotodiody jest czynnikiem 
dominującym: 

iJ=(4kT∆B/Rboczn)1/2                                             (2.5.3) 
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gdzie: k – stała Bolzmanna, T – temperatura absolutna fotodiody, Rboczn – bocznikująca 
rezystancja wewnętrzna fotodiody, rezystancja źródłowa fotodiody nie zasilanej i nie 
oświetlonej.  

Inny parametr szumowy to moc równoważna szumom NEP (Noise Equivalent Power). 
Jest to padająca moc światła na detektor dla której stosunek sygnału do szumu - współczynnik 
SNR jest równy jedności. Jest czasami nazywana minimalną detekowalną mocą: 

SBiNEP n
2/1/=   [W/Hz1/2]                                       (2.5.4) 

gdzie: in – całkowity prąd szumowy w amperach [A] (wartość średniokwadratowa, rms), B – 
pasmo częstotliwości w [Hz], S – jest czułością w [A/W]. Typowe wartości zaczynają się od 
poziomu 10-15 [W/Hz1/2].  

Znormalizowana detekcyjność D jest  miarą współczynnika SNR dla danego detektora, 
znormalizowaną do jego obszaru aktywnego:  

NEPAD /2/1=    [cm Hz1/2 W-1]                                      (2.5.5) 
gdzie A jest powierzchnią aktywną detektora w cm2. Typowe wartości znormalizowanej 
detekcyjności wynoszą od 1011 do 1014 [cm Hz1/2 W-1].  

Wzmacniacz fotodetektorowy jest jednym z głównych składników odbiornika, i jego 
szum, w wielu przypadkach, będzie dominował w szumie systemowym. Zrozumienie 
całkowitego szumu odbiornika optoelektronicznego związane jest ze zrozumieniem łączenia 
szumów wzmacniacza detektorowego. Wyprowadzenie równań szumowych dla wzmacniacza 
jest stosunkowo złożone i można je znaleźć w literaturze. Przyjmując jednak pewne założenia 
upraszczające można otrzymać praktyczne i całkiem dokładne równania szumowe. 

 Pierwszym składnikiem jest szum termiczny Johnsona, rezystora w sprzężeniu zwrotnym 
wzmacniacza. Ponieważ wartość rezystora sprzężenia zwrotnego musi być mniejsza niż 
bocznikującego rezystora fotodiody, ten czynnik może często dominować całkowity szum 
wzmacniacza:  

2/1)/4( ff RBkTI ∆=                                                 (2.5.6) 
gdzie: If – wartość średniokwadratowa (rms) szumowego prądu termicznego Johnsona 
spowodowanego rezystancją sprzężenia zwrotnego wzmacniacza fotodetektorowego, Rf – 
rezystor sprzężenia zwrotnego. Minimalizacja szumu Johnsona wymaga wyboru dużej 
wartości rezystora sprzężenia  zwrotnego wzmacniacza lub chłodzenia wzmacniacza.  

Drugi czynnik szumowy powstaje z wejściowego napięcia szumowego wzmacniacza i 
przybiera następującą formę:  

2/13222 )4( BCVI tav ∆= π                                             (2.5.7) 
gdzie: Iv – Średniokwadratowy (rms) prąd szumowy spowodowany szumem napięciowym 
wzmacniacza, Va – gęstość wejściowego szumu napięciowego w [nV/Hz1/2], Ct – graniczna 
pojemność detektora. Prąd szumu napięciowego jest interesujący ponieważ zależy od 
granicznej pojemności detektora. Zależy także silnie od pasma częstotliwości. W celu 
redukcji tego składnika, a poprzez niego szumów wzmacniacza, konieczny jest wybór 
detektora z małą pojemnością. Także powinno być minimalizowane pasmo elektryczne 
odbiornika.  

Trzecim składnikiem szumowym wzmacniacza jest szum śrutowy powstający z 
wejściowego prądu zasilania wzmacniacza Ib. To źródło szumowe jest minimalizowane 
poprzez wybór tranzystora FET o niskim poziomie wejściowego prądu zasilającego.  

Całkowity średniokwadratowy prąd szumowy wzmacniacza detektorowego wynosi: 
22222
vfbbocznsruttotal IIIIII ++++=                                   (2.5.8) 
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gdzie Isrut- całkowity szum śrutowy równy sumie szumu  ciemnego detektora oraz szumu 
śrutowego indukowanego sygnałem optycznym.  

Szum wzmacniacza plus  szum ciemny detektora reprezentują stałą podstawę szumową 
odbiornika. Dodany do tej stałej podstawy,  szum śrutowy indukowany sygnałem zmienia się 
z poziomem sygnału optycznego. Pamiętając o tym, stosunek sygnału do szumu może być 
zapisany w postaci:  

totalfoto IMINS // =                                                 (2.5.9) 
Z powyższego równania można przypuszczać, że zaletą detektorów z wewnętrznym 
wzmocnieniem jest redukcja efektywnego szumu wzmacniacza przez wzmocnienie detektora. 
Dlatego detektory APD o dużym wzmocnieniu znacznie redukują składową wzmacniaczową 
szumu w całkowity szum odbiornika optoelektronicznego. Fotodiody bez wewnętrznego 
wzmocnienia są znacznie bardziej podatne na szumy wzmacniacza.  
 

 
 
Rys. 2.5.3. Schemat blokowy budowy modułu odbiornika optoelektronicznego z fotodiodą 
APD.  
 

Dzisiejsze wymagania rynkowe odnośnie optoelektronicznego sprzętu 
telekomunikacyjnego powodują znaczne skrócenie procesu projektowania i okresu 
transformacji produktu do wymagań rynkowych a także bardzo precyzyjnej kontroli cen. Jest 
to osiągane przez modularną konstrukcję sprzętu, maksymalizację procesów integracji, 
redukcję kosztów rozwojowych i oszczędność czasu. Moduły trafiające na rynek mogą być 
bardzo poste np. połączenie fotodiody i wzmacniacza lub bardziej złożone jak, bazujący na 
mikroprocesorze, moduł liczenia fotonów. Przykład rozwiązania modułowego odbiornika 
optoelektronicznego z fotodiodą lawinową przedstawiono na rys. 2.5.3. Fotodioda APD jest 
trudnym elementem do projektowania. Jest niezwykle czuła na oddziaływanie temperatury, 
gdyż jej czułość temperaturowa może wynosić nawet 15%/oC. Szumy APD wzrastają ze 
wzrostem wzmocnienia. APD jest bardzo czuła na małe zmiany napięcia zasilania. Pokazany 
na rysunku moduł zawiera ściśle stabilizowane źródło zasilania, niskoszumny wzmacniacz, 
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termiczny układ sprzężenia zwrotnego w celu kompensacji dryftu termicznego. Moduł jest 
zasilany napięciem 5V DC. Projektant systemu otrzymuje w ten sposób wysokiej klasy moduł 
odbiornika optoelektronicznego gotowy do zastosowania w systemie transmisyjnym. Uwaga 
projektanta może być skupiona nad integracją odbiornika z systemem. Wiele problemów 
projektowych jest już rozwiązanych wewnątrz modułu jak, zasilanie wysokonapięciowe APD,  
termiczna kompensacja APD itp.  
 

 
 
Rys. 2.5.4. Odbiorniki optoelektroniczne dla DWDM,  [www.sensorsinc.com], 
[www.multiplexinc.com].  
 

 
 

Rys. 2.5.5. Odbiornik optoelektroniczny typu PIN z InGaAs dla systemu transmisyjnego 
10Gb/s, [www.sensorsdwdm.com], [www.finisar.com], [www.sensorsinc.com].  
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Rys. 2.5.6. Stosunek sygnału do szumu SNR w funkcji mocy światła dla kilku rodzajów 
fotodetektorów.  

 
 
Rys. 2.5.7. Charakterystyki szumowe fotodiody lawinowej.  
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Kryteria doboru detektora i odbiornika optoelektronicznego do zastosowania w 
światłowodowym systemie transmisyjnym są: poziom mocy optycznej, zakres długości fal 
światła w systemie, pasmo elektryczne wzmacniacza detektorowego, pasmo transmisyjne 
systemu, mechaniczne wymagania aplikacji, odporność, wymiar, zużycie mocy, nominalne 
temperatury pracy oraz cena. Kolejnym krokiem optymalizacji doboru odbiornika jest 
określenie parametru SNR w funkcji poziomu mocy optycznej. Przykładową zależność 
przedstawiono na rys. 2.5.6. w porównaniu z innymi rodzajami detektorów. Charakterystyka 
szumowa odbiornika wymaga zmierzenia w konkretnych warunkach aplikacyjnych.  

Odbiorniki modułowe, Takie jak przedstawione na rys. 2.5.3. , znajdują zastosowanie nie 
tylko w systemach transmisyjnych ale także w sprzęcie pomiarowym takim jak mierniki mocy 
optycznej, mierniki tłumienia, analizatory widma itp.  

Materiałem preferowanym dla detekcji światła w zakresie telekomunikacji 
światłowodowej są związki potrójne – arsenek galowo indowy (In0,53Ga0,47As). Ten wybór 
wynika z szeregu czynników, takich jak: szerokie pasmo czułości od 950nm do 1650nm, 
wysoka sprawność konwersji, znaczna szybkość działania. Podwójna heterostruktura 
InP/InGaAs/InP jest dopasowana wymiarowo (sieć krystaliczna) do podłoża z fosforku indu 
InP. Diody PIN z podwójną heterostrukturą mają niskie szumy i znaczną niezawodność. 
Czułość modelowej diody PIN jest wewnętrznie kwantowo ograniczona. Każdy absorbowany 
foton tworzy tylko pojedynczą parę elektron-dziura, która dokłada się do fotoprądu. To 
ograniczenie jest omijane w fotodiodzie lawinowej. Przypadkowość procesu lawinowego 
powoduje, że dioda APD posiada większe szumy w porównaniu z PIN. Jednak, zwiększanie 
wzmocnienia powoduje wzrost SNR, tak długo jak szumy APD pozostają mniejsze od 
szumów przedwzmacniacza (które dominują nad innymi szumami odbiornika dla bardzo 
dużych szybkości sygnału). Optymalna czułość odbiornika jest otrzymywana dla 
wzmocnienia M, przy którym szum lawinowania jest porównywalny do szumu 
przedwzmacniacza, co graficznie przedstawiono na rysunku 2.5.7. Typowe  odbiorniki 
optoelektroniczne, bazujące na APD, dla systemów telekomunikacji światłowodowej 40Gb/s, 
wykazują wzrost czułości ok. 3 – 4 dB w porównaniu z analogicznymi odbiornikami 
optoelektronicznymi bazującymi na fotodiodach PIN. Wzrost czułości dla wolniejszych 
światłowodowych systemów telekomunikacyjnych jest nieco większy – od 5 do 6 dB dla 
10Gb/s oraz od 7 do 8 dB dla systemu 2,5Gb/s.  

Interesująca jest analiza problemu integracji odbiornika wraz ze wzrastającą szybkością 
transmisji systemu DWDM. Dla niskich prędkości (obecnie tym terminem określamy systemy 
pracujące poniżej 2,5Gb/s) optymalnym rozwiązaniem jest budowa odbiornika integrującego 
funkcjonalność analogową i pierwszy stopień cyfrowy z elementów dyskretnych. Dla 
poziomu 2,5Gb/s konstrukcja odbiornika z elementów dyskretnych staje się coraz trudniejsza 
i coraz mniej uzasadniona ekonomicznie. Na tym poziomie funkcjonalność analogowa zostaje 
całkowicie zintegrowana z fotodiodą. Wyższe poziomy funkcjonalności cyfrowej odbiornika 
optoelektronicznego pozostają na wspólnej płytce modułowej. Stopień analogowy 2,5Gb/s 
jest bardzo uniwersalnym elementem, nie posiadającym cech specjalizacji. Dla prędkości 
10Gb/s zintegrowane odbiorniki analogowe są jedyną alternatywą. Występuje silna tendencja 
do dodawania do stopnia analogowego funkcji testowych i pomiarowych, oraz specjalizacji 
do rodzaju zastosowania. Integrowane są także funkcjonalności cyfrowe i demultiplekser. 
Staje się konieczne stosowanie rozwiązania 3R (Regeneracja, Re-kształtowanie i Re-timing) 
w odbiorniku. Ta tendencja zwiększania ilości integrowanych funkcjonalności jest utrzymana 
w odbiornikach 40Gb/s i będzie ulegała zdecydowanemu nasileniu dla kolejnych prędkości 
transmisji w kierunku 100Gb/s. Dla prędkości w okolicach 100Gb/s monolityczna integracja 
obu demultiplekserów – optycznego i elektronicznego stanie się obligatoryjna. W 
międzyczasie dla systemów od 40Gb/s postępować będą różne poziomy integracji 
hybrydowej odbiornika optoelektronicznego.  
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2. 6.  Optyczne Modulatory Multi-gigabitowe dla  
DWDM 

 
W systemach DWDM stosowane są najczęściej w praktyce dwa rodzaje modulatorów, 

zintegrowany bezpośrednio z diodą laserową lub nadajnikiem laserowym (wewnętrzny) oraz 
zewnętrzny, modulujący sygnał transmitowany światłowodem.  
  

 
 
Rys. 2.6.1. Modulator światłowodowy 10Gb/s, zintegrowany z regulowanym tłumikiem, 
wykonany w technologii optyki zintegrowanej IO  [www.corningoti.com].  
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2. 7.   Wzmacniacze optyczne dla DWDM  
 

Wzmacniacze optyczne bazują na nieliniowości światłowodu i interakcji pomiędzy 
długościami fali światła które pozwalają na transfer mocy z jednej długości fali do innej. 
Pozwalają na transfer mocy pochodzącej z lasera pompującego światłowód na określonej 
długości fali do całego szeregu innych długości fali transmitowanych jako fale sygnałowe 
przez ten sam światłowód. Jeśli zbyt dużo mocy jest transferowane do którejś z długości fali, 
ta długość fali może wywołać w światłowodzie zjawiska nieliniowe w innych długościach fali 
w światłowodzie. To zjawisko, jeśli pozwolić mu rozprzestrzenić się w światłowodzie 
spowodowałoby całkowitą stratę sygnału we wszystkich długościach fali. Moce w kanałach 
lambda muszą być więc wyrównane i nie przekraczać poziomu krytycznego.    

Rozwój systemów DWDM, wzrost pasma oraz ilości i gęstości upakowania kanałów 
nakłada na wzmacniacze optyczne bardzo duże wymagania techniczne. W systemach DWDM 
wzmacniacze stosowane są zasadniczo w trzech funkcjach: jako wzmacniacze wstępne 
(booster) zlokalizowane po nadajniku matrycowym i multiplekserze DWDM, główne 
wzmacniacze w torze transmisyjnym (in-line), zlokalizowane w odpowiednim miejscu 
długości toru transmisyjnego oraz jako przedwzmacniacze zlokalizowane przed 
demultiplekserem DWDM i matrycą odbiorników optoelektronicznych. Dodatkowe 
wymagania są nakładane przez zastosowania w sieciach całkowicie optycznych, w których 
kanały lambda są dynamicznie dodawane i odejmowane. Znaczną przewagę w 
zastosowaniach posiadają obecnie wzmacniacze EDFA, ale coraz szerzej stosowane są także 
wzmacniacze Ramana SRSA oraz półprzewodnikowe SOA. Każdy ze wzmacniaczy 
charakteryzuje się odrębną specyfiką teoretyczną, projektową, technologiczną, eksploatacyjną 
i pomiarową. Każdy posiada nieco odmienną specyfikę aplikacyjną. Różne wzmacniacze 
działają także w nieco innych, często pokrywających się pasmach. Niektóre z tych pasm 
przedstawiono symboliczne na rys. 2.7.1.  

 

 
Rys. 2.7.1. Schematyczne przedstawienie pasm wzmocnienia wzmacniaczy światłowodowych 
domieszkowanych ziemiami rzadkimi i ramanowskich, [www.ipgphotonics.com].  
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Wzmacniacze optyczne EDFA, SRSA i SOA podlegają bardzo ostrym, jak na 

współczesne możliwości technologiczne, wymaganiom odnośnie parametrów technicznych. 
Każdy rodzaj wzmacniacza wymaga rozwiązania innych unikalnych problemów 
technicznych, a w związku z tym stosowania odmiennych metod pomiarowych.  
 
 
2. 7. 1.  Półprzewodnikowe Wzmacniacze Optyczne    SOA 
 

Wzmacniacze EDFA są używane najczęściej. Wzmacniacze Ramana pojawiają się w 
zastosowaniach praktycznych jako sposób zapewnienia poprawy parametrów optycznej sieci 
DWDM. Wzmacniacze półprzewodnikowe kontynuują swój rozwój jako potencjalnie 
bardziej kompaktowa i tańsza alternatywa. SOA nie są rozważane obecnie jako konkurencja 
rynkowa w paśmie 1550nm ze względu na dość zaawansowany rozwój EDFA. Mimo tego w 
literaturze naukowo-technicznej można znaleźć opisy eksperymentów transmisyjnych 
DWDM z efektywnym zastosowaniem SOA. Jeden z takich ostatnich eksperymentów 
(kwiecień 2001) dotyczył budowy systemu 32x10Gb/s o długości 160 km z zastosowaniem 
SOA.  

 

 
 
Rys. 2.7.2.  Schemat budowy i działania oraz typowa charakterystyka pasmowa 
półprzewodnikowego wzmacniacza optycznego SOA (Semiconductor Optical Amplifier) dla 
światłowodowego systemu DWDM. SOA składa się z elementu półprzewdonikowego P-N ze 
wzmacniającym falowodem optycznym w regionie złącza, optyką I/O oraz sprzężonymi 
światłowodami wejściowym i wyjściowym. Całość umieszczona w znormalizowanej 
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obudowie fotonicznej. Pompowanie elementu odbywa się na drodze elektrycznej poprzez 
złącze P-N. Pasmo wzmocnienia projektowane jest zgrubnie poprzez wybór materiału złącza 
półprzewodnikowego a dokładnie metodami inżynierii pasma zabronionego w 
półprzewodniku.  

 

 
 
Rys. 2.7.3. Zintegrowany  półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny, [www.kamelian.com].  
 

Półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny znalazł również zastosowanie w układach 
przełączania optycznego i jako element nieliniowy w takich zastosowaniach jak konwersja 
długości fal. SOA może być zastosowany w paśmie 1310nm, gdzie wzmacniacze REDFA nie 
są komercyjnie opłacalne.  

Metody testowania i pomiarów wzmocnienia i współczynników szumów SOA bazują w 
dużym stopniu na doświadczeniach uzyskanych przy pomiarach EDFA. Współczynniki 
szumów – sygnał – szum spontaniczny są mierzone metodą z zastosowaniem metody 
interpolacyjnej OSA. Podobnie jak w przypadku wzmacniacza Ramana, metoda TDE nie 
może być zastosowana z powodu krótkiego czasu życia nośników.  

Dodatkowe zagadnienia pomiarowe są związane z właściwościami wyłącznymi dla SOA. 
Te zagadnienia zawierają: zależność polaryzacyjną, zafalowania wzmocnienia w paśmie, 
wzmocnieniowe artefakty laserowe. We wzmacniaczu EDFA zależności polaryzacyjne są tak 
małe, że mogą być ignorowane w wielu zastosowaniach. Zafalowania (nierównomierności) 
wzmocnienia o okresie sub-nanometrowym są również mechanizmem wewnętrznym, 
spowodowanym odbiciami pomiędzy fasetkami medium wzmacniającego. Aktywne 
blokowanie wzmocnienia przy pomocy lasera sterującego jest stosowane powszechnie w celu 
zapewnienia automatycznej kontroli wzmocnienia. Wynikła z tego upływność lasera powinna 
być mierzona. Technologia SOA wymaga jeszcze istotnego dalszego rozwoju praktycznego. 
Wzmacniacze SOA są rozważane bardzo poważnie do masowych zastosowań w dostępowych 
i metropolitalnych sieciach DWDM.  
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Tabela.2.7.1.  Porównanie parametrów Wzmacniaczy SOA i EDFA 

Parametr Typowe dane dla SOA Typowe dane dla EDFA  
Zakres długości fali pracy 

(nm) 
1300 - 1600 1530 – 1560 

Wzmocnienie od światłowodu 
do światłowodu (dB) 

30 23 

Współczynnik szumów (dB) 8 <5 
Poziom nasycenia mocy 

wyjściowej (dBm) 
10 17 

Czułość polaryzacyjna (dB) <0,2 <0,3 
Zafalowanie wzmocnienia 

(dB) 
<0,2 ~ 0,6 

3 dB pasmo wzmocnienia 
(nm) 

>50 >30 

Nominalny prąd pracy (mA) 0 - 200 0 – 3700 
Absorpcja off-state (dB) 50 Nie dotyczy 

Pozostała moc pompy (dBm) Nie dotyczy - 30 
 
 
 
2. 7. 2.   Liniowe Wzmacniacze  Optyczne LOA  
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2. 7. 3.   Światłowodowe Wzmacniacze Optyczne  
              REDFA, EDFA 
 

 

 
Rys. 2.7.4.  Schemat budowy światłowodowego wzmacniacza EDFA uwzględniający 
konieczną filtrację sygnału pompy. 

 
Parametry idealnych wzmacniaczy EDFA (erbium doped fiber amplifier) to : stała moc 

wyjściowa, automatyczna kontrola wzmocnienia, niski współczynnik szumów, wysoki 
poziom nasycenia optycznego, duża dynamika, elastyczność projektowania do wymagań 
klientów,  wersje dla pasm C i L, obudowy do stojaków i autonomiczne. Pojawiająca się także 
oferta wzmacniaczy światłowodowych dla systemów Metro DWDM posiada miniaturowe 
wymiary i minimalne wymagania na poziom mocy zasilania. 
 

 
Rys. 2.7.5. Światłowodowe wzmacniacze typu EDFA [www.btiphotonics.com], 
[www.corning.com] w miniaturowych obudowach autonomicznych.  
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Charakteryzacja wzmocnienia i szumów dla wzmacniaczy wielokanałowych jest bardziej 
złożona ponieważ te parametry zależą od poziomu mocy we wszystkich kanałach 
wejściowych. W celu uproszczenia aparatury testującej powszechnie używa się optycznego 
analizatora widma OSA (optical spectrum analyzer). Dokonuje się pomiarów wzmocnionej 
emisji spontanicznej ASE (amplified spontaneous emission) a stąd mierzy się, przy pomocy 
OSA stosunek sygnał – szum emisji spontanicznej. Do pomiaru ASE w obecności emisji 
spontanicznej ze źródeł laserowych, stosowane są metody interpolowanego odejmowania 
źródła ISS (interpolated source subtraction) oraz zaniku w dziedzinie czasu TDE (time-
domain extinction).  

W celu wykonania precyzyjnej charakteryzacji wzmocnienia i szumów dla konkretnego 
układu kanałów DWDM konieczne jest w zasadzie zastosowanie wielokanałowego źródła 
testowego duplikującego warunki pracy systemu wzmacniającego w zakresie tych samych 
długości fal i poziomów mocy. Takie rozwiązanie systemu pomiarowego jest problematyczne 
praktycznie dla celów testowania wzmacniaczy stosowanych dla wielu różnych konfiguracji 
kanałów, tzw. zmiennych planów kanałowych, ponieważ źródło jest bardzo złożone i musi 
być rekonfigurowane dla alternatywnych planów kanałowych. Dla oszacowania, w 
większości przypadków jednorodnych, charakterystyk nasycenia EDFA, można zastosować 
zredukowane rozwiązanie nadajnika ze źródłami laserowymi, przy niewielkiej rezygnacji z 
dokładności pomiaru. Taki system pomiarowy przedstawiono na rys. 2.7.6.  

Ograniczenie na redukcję w ilości laserów jest nakładane przez zjawisko tzw. wypalania 
dziury spektralnej SHB (Spectral Hole Burning). SHB jest zlokalizowaną, w dziedzinie 
długości fali, depresją wzmocnienia, zależną od mocy sygnału, rys. 2.7.7. Ważne jest, aby w 
regionie szerokości spektralnej występowania SHB zlokalizować choćby jeden laser 
testujący. Dokładne pomiary SHB pokazują, że głębokość dziury jest największa a szerokość 
najmniejsza w rejonie1535nm. Dziura SHB jest mniejsza dla fal powyżej 1550nm. 
Prowadzone symulacje pokazują, że od 16 do 32 laserów równo rozłożonych jest potrzebnych 
w celu eliminacji błędów spowodowanych SHB. Rozsądne rozmieszczenie długości fal, z 
mniejszym rozspacjowaniem w rejonie 1535, może dalej zredukować tą liczbę. Liczne 
badania i pomiary pokazały, że dla pasma L zlokalizowane zmniejszenie współczynnika 
wzmocnienia spowodowane SHB nie odgrywa większej roli.  

 

 
 
Rys. 2.7.6.  Zestaw laboratoryjny TDE (Time Domain Extinctin) do pomiarów wzmocnienia i 
współczynnika szumów EDFA. Zestaw wykorzystuje właściwości EDFA w celu redukcji 
liczby źródeł laserowych.  
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Rys. 2.7.7. Charakterystyki wzmacniacza EDFA; a) SHB jest zlokalizowaną depresją w 
charakterystyce wzmocnienia zależną od sygnału; b) Zmierzona charakterystyka 
wzmocnienia różnymi metodami interpolacji wielokanałowej ISS (subtrakcji źródła), TDE 
oraz NGP c) Charakterystyka szumowa zmierzona metodami ISS, TDE oraz NGP.  
 

Dalszy rozwój koncepcji zastosowania pomiarowego źródła zredukowanego polega na 
połączeniu próbnika małosygnałowego z wielokanałowym źródłem nasycającym dużej mocy. 
Próbnikiem może być zarówno laser przestrajany jak i szerokopasmowe źródło szumów. 
Preferowana jest szybka metoda pomiarowa z szerokopasmowym źródłem szumowym 
nazywana często metodą szumowego profilu wzmocnienia NGP  (Noise Gain Profile). 
Metoda NGP używa źródła szumów takiego jak diody luminescencyjnej LED, w celu 
jednoczesnego próbkowania całego pasma EDFA. Jest często implementowana w połączeniu 
z modulowanymi nasycającymi źródłami laserowymi i w połączeniu z metodą wygaszania w 
dziedzinie czasu TDE, rys. 2.7.8.  
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Rys. 2.7.8.  Szerokopasmowa metoda oceny szumów EDFA. Określanie profilu wzmocnienia 
szumów NGP (Noise Gain Profile). Zastosowano źródło szumowe celu próbkowania całego 
pasma wzmacniacza EDFA. Często używana łącznie z modulowanymi nasycalnymi źródłami 
laserowymi w połączeniu z metodą TDE.  
 

W porównaniu z bezpośrednią metodą TDE, metoda NGP posiada kilka zalet. 
Rozdzielczość pomiarów wzmocnienia i współczynnika szumów jest ograniczona jedynie 
przez rozdzielczość displeju optycznego analizatora widma OSA, a nie przez liczbę laserów 
źródła wielokanałowego. Poprzez utrzymywanie stałej wartości mocy wejściowej, 
wzmocnienie i współczynnik szumów są zasadniczo niezależne od zmian poziomu mocy 
indywidualnych laserów. Także, prędkość pomiaru jest niezależna od liczby laserów i w 
związku z tym metoda może być szybsza dla dużej liczby kanałów.  

 

 
 
Rys. 2.7.9. Podczas zastosowania wielu źródeł, błędy spowodowane PHB są eliminowane 
przez a) mieszanie polaryzacji każdego kanału, b)mieszanie łączonego źródła i zastosowanie 
elementu dwójłomnego, c) użycie szybkiego mieszacza polaryzacji (depolaryzatora). 
 

Metody TDE i NGP są zasadniczo różnymi metodami pomiarowymi. Jednak muszą 
dawać takie same wyniki pomiarowe. W celu potwierdzenia tego dokonano pomiarów 
wzmocnienia i współczynnika szumów trzema metodami i porównywano wyniki, rys. 2.7.7. 
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Zastosowano metody TDE, NGP, ISS. Dane z metod TDE i ISS są dostępne tylko dla 
długości fal źródła wielokanałowego. Dane z pomiarów metodą NGP są ciągłe z paśmie 1528 
– 1563nm. Wyniki dla wszystkich metod są identyczne w granicach ±0,125dB. 

Innym poważnym zagadnieniem w pomiarach EDFA jest zjawisko polaryzacji. Układy 
pomiarowe, opisane powyżej, zawierają kontrolery polaryzacji w celu mieszania stanów 
polaryzacji (SOP) dla pomiarów parametrów wzmacniacza dla przeciętnego uśrednionego 
stanu SOP lub w celu zmiany SOP i pomiarów zależności parametrów wzmacniacza od 
polaryzacji.  

Podczas testów ze źródłem wielokanałowym, zjawisko polaryzacyjnego wypalania dziury 
spektralnej PHB (Polarization Hole Burning), które jest polaryzacyjnym odpowiednikiem 
SHB, jest szczególnie istotne. W celu zrozumienia roli PHB, należy rozważyć dwa sygnały w 
pobliżu tej samej długości fali, jeden duży i jeden mały. Duży sygnał ustala poziom inwersji. 
Dodatkowy laser działa jako źródło próbkujące małym sygnałem. Z powodu PHB, 
wzmocnienie w stanie polaryzacji dużego sygnału jest obniżone. Ta depresja wzmocnienia 
dotyczy również małego sygnału, jeśli jest on w tym samym stanie polaryzacji. Jeśli mały 
sygnał jest w stanie polaryzacji ortogonalnym do dużego sygnału, to nie doznaje on depresji 
wzmocnienia. Różnica pomiędzy wzmocnieniami stanu polaryzacji związanego z dużym 
sygnałem i stanem ortogonalnym jest nazywana wzmocnieniem zależnym polaryzacyjnie 
PDG (Polarization Dependent Gain).  

Przy zastosowaniu źródła wielokanałowego, zazwyczaj konieczny jest pomiar z 
przypadkowym ustawieniem stanu polaryzacji źródła. Można to realizować trzema metodami, 
co zaprezentowano na rys. 2.7.9. Pierwsza metoda polega na mieszaniu stanu polaryzacji 
każdego źródła indywidualnie. Druga metoda polega na powolnym mieszaniu SOP sygnału 
połączonych źródeł i następnie transmisji fali przez element dwójłomny w celu dekorelacji 
SOP w przyległych kanałach. Trzecia metoda wykorzystuje szybki mieszacz polaryzacji po 
sprzęgaczu kanałów ze źródła wielokanałowego. Szybkie i wolne mieszanie stanów 
polaryzacji jest odnoszone względem czasu relaksacji jonów erbu we wzmacniaczu EDFA.  
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2. 7. 4.   Światłowodowe Wzmacniacze Optyczne TDFA i  
              Ramana  SRSA 
 

Wzmocnienie Ramana w światłowodzie jest coraz poważniej rozważane jako efektywna 
metoda rozszerzenia zakresu spektralnego transmisji światłowodowej w wielokanałowych 
systemach DWDM, a także jako metoda wydłużenia odległości pomiędzy wzmacniakami 
optoelektronicznymi. Elementem aktywnym, który jest pompowany w celu osiągnięcia 
wzmocnienia może być sam rzeczywisty światłowód transmisyjny. Taki aktywny światłowód 
ramanowski, podobnie do konwencjonalnego wzmacniacza EDFA, może być łączony w 
obudowie wspólnie z laserem pompującym. W przypadku światłowodu transmisyjnego 
pompowanego ramanowsko, znaczne polepszenie parametrów może być zrealizowane w 
samych systemach EDFA. Dodatkowo, pompowanie WDM może zapewnić pasmo pracy o 
szerokości ponad 100nm o bardzo płaskiej charakterystyce wzmocnienia. Zagadnienia 
pomiarowe wynikają przede wszystkim z unikalnego mechanizmu generacji szumów i 
znacznie szybszej dynamiki czasowej, w porównaniu z EDFA. 

Ważnymi mechanizmami szumowymi we wzmacniaczach Ramana są ASE oraz szum 
podwójnego rozproszenia Ramana. Podobnie jak w przypadku EDFA, ASE może być 
mierzone przy pomocy OSA z czego można obliczyć stosunek sygnału do szumu 
spontanicznego oraz współczynnik szumów Fss (sygnał – szum spontaniczny). Wygaszanie w 
dziedzinie czasu TDE, jakie używano dla EDFA, nie może być stosowane z powodu znacznie 
szybszego czasu relaksacji wzmocnienia dla procesu Ramana. Konieczne jest zastosowanie 
interpolacji.  
 

 
 
 Rys. 2.7.10.  Dokładność systemu pomiarowego elektrycznej metody określenia 
współczynnika szumów jest zwiększana poprzez zastosowanie standardu względnego szumu 
instrumentalnego RIN (Relative Instrument Noise) w celu porównania częstotliwościowej 
charakterystyki natężenia szunmów ze znaną kalibracją miernika mocy optycznej. 

 
Innym poważnym problemem jest, że  podwójne rozproszenie Rayleigha nie może być 

obserwowane jako wzrost w ASE, ponieważ powoduje ono szum heterodynowy w odbiorniku 
optycznym. Całkowity współczynnik szumów, zawierający składnik szumowy podwójnego 
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rozproszenia wstecznego Rayleigha powinien być mierzony elektryczną metodą analizy 
spektralnej.  

Metoda pomiarowa wartości całkowitego współczynnika szumów z zastosowaniem 
elektrycznego analizatora spektrum była kiedyś często używana do pomiarów EDFA. 
Całkowity współczynnik szumów Fc jest zdefiniowany poprzez elektryczne stosunki sygnału 
do szumu na wejściu i wyjściu idealnych konwerterów e/o i o/e. Fc zawiera efekt podwójnego 
Rayleigha. Metoda ta została jednak zarzucona w związku z trudnościami otrzymania 
wyników powtarzalnych i dokładnych  oraz z powodu tego, że dla EDFA pomiar Fss z 
pomocą OSA był zadowalający.  

Jednym z głównych źródeł niepewności pomiarów była kalibracja odbiornika optycznego. 
To główne źródło niepewności może być znacznie zredukowane poprzez zastosowanie 
standardu względnego szumu instrumentalnego RIN (Relative Instrument Noise). Zestaw 
pomiarowy metody RIN składa się ze źródła ASE i stabilnego filtru pasmowo-
przepustowego, rys. 2.7.10. Moc optyczna jest mierzona przez dobrze skalibrowany optyczny 
miernik mocy. Gęstość spektralna natężenia szumów jest wówczas dokładnie znana i 
używana jako standard kalibracji dla odbiornika optycznego.  

 

 
 

Rys.  2.7.11. Wzmacniacze EDFA posiadają najkorzystniejsze charakterystyki wzmocnienia 
w paśmie C. Nieco gorsze w paśmie L. Nie mogą być stosowane w paśmie S dla nowych 
rodzajów światłowodów o użytecznym paśmie transmisyjnym S.  
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Rys. 2.7.12.  Światłowód domieszkowany tulem Tm3+ tworzy wzmacniacz TDFA.  (Thulium 
Doped Fiber Amplifier).  Wykorzystywany jest mechanizm up-konwersji. Wiązka up-
konwersji rozprzestrzenia się w kierunku sygnału. Wiązka pompy rozprzestrzenia się w 
kierunku przeciwnym do sygnału. Maksimum wzmocnienia otrzymywane jest w okolicy 
1460nm. Pompa up-konwersyjna jest stosowana do otrzymania konwersji obsadzeń poziomu 
quasi-stabilnego (E2). Klasyczna druga pompa jest używana do uzyskania inwersji obsadzeń 
na innym poziomie quasi-stabilnym (e3). Fotony są uwalniane z poziomu (E3).  
 

Wzmacniacz TDFA budowany jest na włóknach ze szkieł fluorkowych wysoko-
krzemionkowych oraz ze szkieł wielo-składnikowych niskostratnych w pasmach 
telekomunikacyjnych np. ZBLAN. TDFA działa podobnie do EDFA. Wzmocnienie optyczne 
sygnału użytecznego jest otrzymywane przez konwersję sygnału pompy na pewnej długości  
światłowodu domieszkowanego. Różnice pomiędzy oboma rodzajami wzmacniaczy TDFA i 
EDFA polegają na innym rodzaju światłowodu wzmacniającego, innych domieszkach, i innej 
konfiguracji pompy. Na rys. 2.7.12. przedstawiono, wykorzystywany do wzmacniania 
sygnału, schemat poziomów energetycznych. Jest on taki sam w szkłach fluorkowo-
krzemionkowych jak i wieloskładnikowych (fluorocyrkonowe, krzemionkowe, antymonowe). 
Do uzyskania wzmocnienia konieczne jest zastosowanie dwóch pomp o identycznych lub 
różnych długościach fali. W przypadku podstawowego układu pomp uzyskuje się 
wzmocnienie ok. 20dB, z maksimum w 1460nm i o szerokości charakterystyki wzmocnienia 
ok. 35nm. Maksymalne otrzymane wzmocnienie dla światłowodowego wzmacniacza 
tulowego wynosiło ponad 30dB a szerokość krzywej wzmocnienie była ok. 60nm.  
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Rys. 2.7.13.  Poprzez transfer mocy z pomocą energii optycznego fononu, otrzymuje się 
wzmocnienie Ramana w szkle krzemionkowym światłowodu włóknowego. Wzmocnienie jest 
otrzymywane dla dowolnej częstotliwości. Wartość maksymalna wzmocnienia występuje dla 
obszaru spektralnego przesuniętego o ok. 13THz od częstotliwości pompy. Krzywa 
wzmocnienia obejmuje pasmo ok. 40THz. Maksymalna sprawność konwersji mocy następuje 
w przypadku tej samej polaryzacji sygnału użytecznego i pompy.  
 

Zjawisko Ramana występuje w każdym światłowodzie, w związku z czym może być 
wykorzystane zarówno w nowo instalowanych systemach szerokopasmowych (tzn. 
wielokanałowych) DWDM jak i w istniejących od dawna i unowocześnianych transmisyjnych 
dalekosiężnych systemach światłowodowych. Charakterystyka wzmocnienia jest zasadniczo 
definiowana poprzez długość fali pompy. Przy pomocy wielokrotnych pomp w światłowodzie 
wysoko-krzemionkowym uzyskiwano wzmocnienie Ramana w całym zakresie 
przezroczystości takiego światłowodu tj. 300 – 2000nm. Dla celów DWDM odpowiednią 
charakterystykę światłowodowego wzmacniacza Ramana otrzymuje się stosując kilka pomp, 
techniki polaryzacyjne i techniki spłaszczania charakterystyki wzmocnienia w paśmie 
użytecznym. Technika pompowania wielofalowego, zróżnicowanego polaryzacyjnie oraz 
składanie stopni wzmacniających pozwalają obecnie uzyskać wzmocnienie Ramana na 
poziomie 20dB.  
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Rys. 2.7.14.  Architektura światłowodowego wzmacniacza Ramana przeznaczonego dla 
obsługi pasma S DWDM. Szerokie pasmo wzmocnienia w światłowodowym wzmacniaczu 
Ramana uzyskuje się w konfiguracji z wieloma pompami o różnych polaryzacjach. Obok 
architektury wzmacniacza rysunek przedstawia przebieg charakterystyki wzmocnienia w 
paśmie S oraz konstrukcję pompy. 
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2. 7. 5.   Kierunki Ewolucji Światłowodowych   
Wzmacniaczy Optycznych  

 
Wzmacniacze optyczne dla DWDM podlegają intensywnej ewolucji. Wzmacniacze są 

jednym z podstawowych elementów systemu utrzymujących gwałtowny dalszy rozwój 
DWDM.  
 

 
 

Rys. 2.7.15. Podstawowe rozwiązanie konfiguracji wzmacniacza EDFA podlega ewolucji w 
kilku kierunkach – rozszerzenia pasma w kierunku większych długości fali, spłaszczania 
charakterystyki wzmocnienia, układów wielostopniowych, hybrydyzacji z analogicznymi 
wzmacniaczami innych typów , itp.   
 

 
 
Rys. 2.7.16.  Dla uzyskania lepszych parametrów wzmacniacz konfigurowany jest w 
konfigurację matrycową o różnych funkcjach pojedynczych elementów.  
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Rys. 2.7.17.  Wzmacniacze Ramanowskie łączą różne metody pompowania długości fal i 
stanów polaryzacji, co powoduje znaczny wzrost ilości niezbędnych elementów optycznych 
do budowy całego systemu wzmacniającego. W dużej mierze elementy te bazują na trzech 
rodzajach światłowodów: topionych sprzęgaczach dwu-stożkowych, światłowodowych 
filtrach stożkowych oraz światłowodach braggowskich.  
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Rys. 2.7.18.  Wyrównywanie wzmocnienia w paśmie wzmacniacza EDFA 1526 –1562nm 
przy pomocy filtru spłaszczającego GFF  (Gain Flattening Filter). Światłowód braggowski 
typu CFBG jest umieszczony wewnątrz wzmacniacza.  
 
 

Tabela 2.7.5.1. Porównanie komercyjnych technologii filtrów GFF dla EDFA 
Parametr Filtr 

cienkowarstwowy
Filtr mikro-

optyczny 
sinusoidalny

LPG 
Siatka 

Bragga o 
długim 
okresie 

CFBG 
Modulowana 

siatka 
Bragga 

Dopasowanie do odwróconej 
krzywej wzmocnienia (funkcja 
błędu) 

±0,5dB ±0,2dB ±0,5dB ±0,1dB 

PDL <0,1dB <0,1dB <0,2dB <0,1dB 
PMD NA <0,05ps NA <0,1ps 
IL Straty wtrącenia (poza 
pasmem)  

1dB 1dB 0,2dB 0,1dB 

BR Odbicie Wsteczne małe małe małe duże 
Zależność długości  fali od 
temperatury0 

<5pm/oC <3pm/oC <3pm/oC <1pm/oC 

Wymiary małe małe duże Małe 
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2. 7. 6.   Światłowodowe Wzmacniacze optyczne EDWA 
 
 
 

 
 
Rys. 2.7.19.  Wzmacniacz światłowodowy typu EDWA, wykonany w technologii optyki 
zintegrowanej na światłowodach paskowych [www.teemphotonics.com].  
 

Sieci metro DWDM wymagają elementów składowych o niewielkich wymiarach. Są to 
często systemy przenośne, stosunkowo tanie, możliwe do instalacji w niewielkich 
pomieszczeniach. Do tej pory systemy Metro nie stosowały wzmacniaczy optycznych, ale 
wraz ze wzrostem popytu na pasmo opracowano szereg wzmacniaczy przeznaczonych do 
specyficznych zastosowań w systemach DWDM metro.  
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2. 8.   Filtry DWDM  - Pomiar parametru PDL 
 
Wszystkie bierne elementy optyczne stosowane w systemie telekomunikacji 

światłowodowej, także DWDM, wykazują czułość polaryzacyjną. Wraz ze wzrostem liczby 
stosowanych elementów, co związane jest z komplikacją topologiczną i sygnałową sieci 
światłowodowych, konieczne jest branie pod uwagę polaryzacyjnych właściwości biernych 
elementów światłowodowych w całkowitym budżecie mocy łącza optycznego. Taka czułość 
polaryzacyjna ulega w systemie transmisyjnym kumulacji. W konsekwencji, pomiary tej 
czułości polaryzacyjnej, nazywane stratami zależnymi od polaryzacji lub stratami 
polaryzacyjnymi PDL (polarization dependent loss) stały się poważnym zagadnieniem wśród 
producentów biernych elementów światłowodowych i optycznych.  

Producenci starają się uzyskiwać w swoich nowo projektowanych komponentach jak 
najmniejsze wartości czułości polaryzacyjnej. Testy i pomiary PDL stały się krytycznym 
aspektem produkcji elementów światłowodowych dla DWDM. Dokładność pomiarowa nie 
jest jedynym kryterium wymagającym badania. Najtrudniejszym aspektem jest problem 
standaryzacji pomiarów i interpretacji wyników pomiarów dokonywanych różnymi 
metodami, dla znacznej ilości bardzo różnych rodzin elementów biernych takich np. jak 
filtrów wąskopasmowych i szerokopasmowych. Połączenie tych wymagań z koniecznością 
obsługi metrologicznej wysoko-skalowej produkcji seryjnej biernych elementów 
światłowodowych, wysokim stopniem uzysku elementów, stwarza konieczność opracowania 
metod pomiarowych dokładnych ale i stosunkowo szybkich, także podatnych na 
automatyzację.  

Straty polaryzacyjne są miarą różnicy szczyt – do - szczytu w transmisji mocy przez 
element optyczny lub system transmisyjny dla wszystkich możliwych stanów polaryzacji 
transmitowanej fali. Jest zdefiniowany jako stosunek  maksymalnej do minimalnej transmisji 
przez element lub urządzenie, i wyrażany następującą zależnością:  
 

( )minmax /log10 PPPDLdB =                            (2.8.1) 
Czułość polaryzacyjna elementu optycznego, a tutaj przykładowo poddamy analizie filtry 

DWDM, wynika głównie z kątowo ustawionych interfejsów optycznych, odbicia skośnego, 
dichroizmu, zakrzywienia światłowodu. Z tej przyczyny, cały szereg elementów optycznych 
takich jak: sprzęgacze światłowodowe, elementy WDM, fotodetektory, izolatory, mogą 
posiadać znaczną wartość parametru PDL. Do oceny i pomiarów strat wtrącenia (IL - 
insertion loss) oraz strat polaryzacyjnych PDL używane są, przez producentów elementów 
światłowodowych, dwie metody. Najpowszechniejsza technika, skanowanie polaryzacji, jest 
odpowiednia do pomiarów dla pojedynczej, ściśle określonej i niezmiennej wartości długości 
fali. Druga opcja, metoda Muellera, pozwala na pomiary strat polaryzacyjnych PDL w 
szerokim zakresie spektralnym.  

W metodzie skanowania polaryzacji, element lub urządzenie optyczne jest poddawane 
badaniu, poprzez transmisję fali o szerokim zakresie zmiennych stanów polaryzacji. Mierzone 
są wartości transmisji minimalnej i maksymalnej z zastosowaniem miernika mocy optycznej. 
Wyniki pomiarów są użyte do obliczenia wartości PDL. Typowy zestaw pomiarowy metodą 
skanowania polaryzacji zawiera źródło generujące światło prawie całkowicie spolaryzowane. 
W regulowanym, światłowodowym, wielo-pętlowym kontrolerze polaryzacji generowane są 
pseudo przypadkowe stany polaryzacji. Ruch pętli światłowodowych jest powodem zmian 
dwójłomności włókna, co z kolei generuje zmienną polaryzację. Układ pomiarowy w postaci 
schematycznej oraz rodzaj uzyskiwanej charakterystyki przedstawiono na rys. 2.8.1. 
Oczywiście nie jest możliwa generacja wszystkich stanów polaryzacji, i w związku z tym 
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zbadania zachowania badanego elementu dla zbyt dużej ilości stanów polaryzacji. Pomiar 
polega na generacji odpowiedniej ilości stanów polaryzacji ze zmienną częstością, która jest 
skorelowana z czasem uśredniania miernika mocy optycznej. Ta częstość zmian stanu 
polaryzacji, nazywana częstością skanowania polaryzacji, jest parametrem wskazującym na to 
jak szybko zmienia się polaryzacja optycznego sygnału transmitowanego w światłowodzie 
lub innym elemencie. Szybki parametr skanowania generuje więcej stanów polaryzacji w 
zdefiniowanym przedziale czasu i może skrócić czas pomiaru polaryzacyjnych właściwości 
elementu. Zbyt szybkie skanowanie nie jest możliwe i prowadzi do błędnych wyników 
pomiarów. Miernik mocy może uśredniać pomiary bazujące, zamiast wyłącznie na jednym, 
na dwóch lub kilku stanach polaryzacji. W skrajnym przypadku może uśrednić pomiar dla 
minimum i maksimum transmisji. Czas uśredniania pomiaru posiada wpływ na szereg innych 
czynników i parametrów. W szczególności posiada znaczny wpływ na stosunek sygnału do 
szumu i w związku z tym na dokładność pomiarową. Stosunek sygnału do szumu zmienia się 
proporcjonalnie z pierwiastkiem kwadratowym czasu uśredniania pomiaru. Nawet błędy w 
transmisji maksymalnej i minimalnej bezpośrednio wpływają na wartość PDL. Im dłużej trwa 
skanowanie polaryzacyjne, tym mniejsza staje niepewność pomiaru PDL, ponieważ badany 
element optyczny został poddany większej ilości przypadkowych, różnych stanów 
polaryzacji.  
 

 
 
Rys. 2.8.1.  Przedstawiono schematycznie zasadę pomiaru strat polaryzacyjnych PDL metodą 
pseudo-przypadkowego skanowania polaryzacyjnego badanego elementu optycznego. Układ 
pomiarowy składa się ze źródła spolaryzowanego, generatora stanów polaryzacji, badanego 
urządzenia i kalibrowanego miernika mocy optycznej. Niepewność pomiaru wartości PDL 
zależy od czasu pomiaru. DUT - badane urządzenie (Device Under Test). 
 

Drugim, powszechnie stosowanym, sposobem pomiaru PDL jest metoda Muellera. 
Parametr PDL jest obliczany z pomiarów badanego transmisyjnego elementu optycznego dla 
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czterech dobrze znanych stanów polaryzacji: liniowego poziomego, liniowego pionowego, 
liniowego +45o, oraz kołowego prawoskrętnego. Technika wymaga pomiaru mocy optycznej 
dla każdego stanu polaryzacji w celach kalibracji, potem zastosowania tych czterech stanów 
polaryzacji w odniesieniu do elementu badanego i pomiaru transmitowanej mocy optycznej.  
 

 
 
Rys. 2.8.2.  Obie metody pomiaru PDL są stosowane dla różnych przypadków praktycznych, 
jednak otrzymywane wyniki są takie same. Wykresy przedstawiają pomiar PDL oboma 
metodami dla filtru WDM zbudowanego na światłowodowej siatce Bragga, 
[www.agilent.com], [Agilent.Boblingen]. 
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Kalibracja uzyskanych wyników pomiarów elementu względem poziomu odniesienia 
eliminuje wpływ zmian mocy optycznej spowodowanych układem pomiarowym. Pomiar 
metodą Muellera tworzy macierz Mo elementu badanego o wymiarach 4x4. Elementy 
macierzy opisują polaryzacje i transmisje mocy dla tych polaryzacji. Związek pomiędzy 
wejściowym wektorem Stokesa Swej a wyjściowym wektorem Stokesa Swyj dla badanego 
transmisyjnego elementu optycznego można zapisać w postaci iloczynu wektorowego: 

wejowyj SMS ⊗=                                                 (2.8.2) 
Cztery współczynniki pierwszego rzędu macierzy Muellera opisują transmisję mocy przez 
badane urządzenie, co jest wystarczające do określenia wartości strat względnych PDL. 
Kalibrowany pomiar transmisji elementu/urządzenia optycznego daje układ równań 
liniowych, który jest rozwiązywany na współczynniki macierzy Muellera. Stąd można 
wyprowadzić maksymalną i minimalną wartość transmisji mocy przez element i dalej można 
obliczyć wartość PDL.  

 

 
 
Rys. 2.8.3.  Jeśli pomiary PDL są wymagane tylko dla niektórych punktów charakterystyki 
spektralnej elementu DWDM np. centralnej długości fali WDM i punktów długości fali 
pasma 3-dB po obu stronach centralnej długości fali to możliwe jest zastosowanie metody 
skanowania polaryzacji, choć pomiaru trzeba dokonać dla każdego punktu osobno. Mała 
wymagana ilość punktów pomiarowych nie przedłuża zbytnio całkowitego czasu pomiaru a 
daje dokładne wyniki pomiaru. 

 
W czasie pomiaru metodą Muellera, cztery stany polaryzacji są syntetyzowane przez 

kontroler polaryzacji w sposób automatyczny. Kontrolerem polaryzacji jest zazwyczaj zestaw 
przesuwników fazowych składający się z ćwierćfalówki i półfalówki. Płytki opóźniające fazę 
w kontrolerze polaryzacji transformują wejście liniowe w każdy inny stan polaryzacji, 
pozwalając na ustawienie kilku wymaganych stanów polaryzacji poprzez odpowiedni kąt 
obrotu płytek.  

Obydwie metody, skanowania polaryzacji i Muellera, pozwalają na pomiar strat wtrącenia 
elementu optycznego. Ułatwia to obliczenie innych parametrów badanego elementu takich np. 
jak: centralną długość kanału transmisyjnego DWDM, pasmo, przesłuch. W celu zapewnienia 
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największej dokładności pomiaru układ pomiarowy musi spełnić pewne wymagania. 
Przestrajane źródło laserowe musi mieć stabilną moc wyjściową, w przeciwnym przypadku 
niestabilność mocy jest odczytywana przez układ pomiarowy jako czułość polaryzacyjna 
elementu i wchodzi do wartości PDL. Zestaw pomiarowy musi także brać pod uwagę 
dokładność i powtarzalność ustalania długości fali optycznej. Dokładność określenia długości 
fali w czasie pomiaru określa absolutną lokalizację krzywej filtru na osi długości fali. 
Powtarzalność długości fali jest szczególnie ważna w metodzie Muellera, w której krzywa 
filtru jest mierzona cztery razy dla różnych stanów polaryzacji wejściowej. Każda dewiacja w 
długości fali pomiędzy czterema pomiarami silnie wpływa na wynik pomiaru PDL.  

 

 
 
Rys. 2.8.4.  Wybór metody pomiaru PDL nie zawsze jest oczywisty i łatwy. Szczególnie 
dotyczy to elementów biernych, które transformują jeden sygnał wejściowy zawierający wiele 
kanałów w odpowiednią liczbę sygnałów wyjściowych zawierających tylko jeden kanał, lub 
odwrotnie. 
 

Fotodetektory znajdują się wśród elementów systemu transmisji światłowodowej 
wykazujących znaczne wartości PDL. Istotne jest zastosowanie elementów o niskiej wartości 
PDL, czyli o małej zależności od polaryzacji. PDL różnych elementów systemu dodaje się w 
sposób niekontrolowany, co oznacza że PDL detektora może wpływać na cały proces 
pomiaru. Niejednorodność charakterystyki spektralnej detektora może stanowić również 
problem pomiarowy. Określenie charakterystyki elementu optycznego wymaga odpowiednio 
dużego zakresu dynamiki układu pomiarowego. Dynamikę gwarantuje źródło 
szerokopasmowe ASE o regulowanym i stabilizowanym poziomie mocy oraz detektor o 
niskim poziomie szumów. Wszystkie te wymagania są istotne podczas pomiarów 
spektralnych PDL dla wielu długości fali. Jako źródło stosowany jest wówczas laser 
przestrajalny. Wybór metody pomiarowej zależy na ogół od rodzaju badanego elementu. Obie 
metody dają dokładnie takie same wyniki pomiarów, co przedstawiono na rys. 2.8.2.  

Metoda skanowania polaryzacji może jedynie mierzyć PDL dla jednej długości fali w 
czasie jednego procesu pomiarowego, więc pomiary dla wielu długości fali mogą trwać dość 
długo. Jeśli jednak pomiar jest wymagany dla zaledwie kilku długości fali to metoda staje się 
odpowiednia, rys. 2.8.3. W przeciwieństwie, jeśli pomiar czułości polaryzacyjnej PDL musi 
być wykonany w szerokim paśmie spektralnym, np. dla 100 kanałów DWDM czas pomiaru 
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może być znacznie ograniczony przez zastosowanie metody Muellera, w połączeniu z 
ciągłym skanowaniem długości fali dla każdych czterech dobrze zdefiniowanych stanów 
polaryzacji.  

Wybór metody pomiaru nie zawsze jest prosty, specjalnie w przypadku badania 
elementów biernych, które dokonują transformacji jednego optycznego sygnału wejściowego 
zawierającego wiele kanałów w odpowiednią liczbę sygnałów zawierających tylko jeden 
kanał lub odwrotnie. Typowym przykładem takiego elementu jest multiplekser i 
demultiplekser. Najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesna charakteryzacja wszystkich 
kanałów przy pomocy pojedynczego pomiaru, w celu minimalizacji czasu zestawiania układu 
i wykonywania pomiaru wielokanałowego. Obie metody – skanowania polaryzacji i Muellera 
są odpowiednie do wykonywania równoległych pomiarów wielokanałowych, co 
zaprezentowano na rys. 2.8.4.  

Pomiary PDL są szczególnie istotne na etapie produkcji elementów toru 
światłowodowego DWDM. Pozwalają na kontrolę i zarządzanie jakością produkcji. 
Konieczna jest tutaj odpowiednia dokładność pomiarów i ich niezawodność. Obie techniki 
testowania PDL mogą znaleźć zastosowania na różnych etapach procesu produkcji elementów 
optycznych. Rozważmy produkcję multipleksera bazującego na matrycy światłowodów 
paskowych (wykonanej w technologii optyki zintegrowanej). Przed złożeniem  urządzenia i 
zamknięciem w obudowie, matryca falowodów optycznych jest charakteryzowana kanał po 
kanale przy pomocy binarnego testu przejścia fali. W przypadku niedrożności któregoś z 
kanałów element jest odrzucany lub kwalifikowany jako mniej kanałowy. Proces testowania 
bada następnie każdy kanał pod względem strat wtrącenia i PDL a następnie pasma i 
centralnej długości fali specyficznej dla danego kanału. W celu redukcji czasu cyklu testów 
kanały DWDM nie są charakteryzowane w pełni. Zamiast tego dokonuje się pomiarów w 
zredukowanej ilości charakterystycznych punktów jak centralna długość fali i punkty pasma 
3-dB. Rezultaty testów muszą znaleźć się w pewnym zakresie wyników standaryzowanych 
(nominalnych) aby element przeszedł pozytywnie cały test. Dla takich warunków testowania 
metoda skanowania polaryzacji okazuje się lepsza od metody Muellera. Wszechstronne testy 
charakteryzacyjne elementu optycznego, np. światłowodowego filtru DWDM stosuje się 
podczas badań końcowych w procesie produkcji  i wówczas obejmują one pomiary PDL w 
szerokim zakresie spektralnym. Tutaj metoda Muellera, połączona z ciągłym skanowaniem 
długości fali okazuje się najbardziej dokładna, najszybsza i najtańsza [www.agilent.com].  
 

 
 

Rys. 2.8.5.  Filtr WDM wykonany w technologii IO-MEMS  [www.nanovation.com].   
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Filtr składa się dwóch zjustowanych światłowodów paskowych na jednym podłożu. 
Światłowody są odseparowane rowkiem. Ściany rowka, zakończenia światłowodów, są 
częściowo odbijające, tworząc wnękę rezonansową Fabry’ego-Perota. Ruch elementu 
przestrajającego w rowku zmienia długość drogi optycznej wnęki rezonansowej i przestraja 
filtr. Jako aktuator do przesuwu elementu strojącego używany jest mikroelement 
elektrostatyczny lub elektrotermiczny 
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2. 9.  Optyczne Multipleksery Dostępowe OADM 
 

Optyczny multiplekser dostępowy DWDM (OADM – Optical Add/Drop Multiplekser) 
jest jednym z podstawowych elementów systemu DWDM. Pozwala na dwukierunkowy 
(wejście i wyjście) dostęp do sieci w jej dowolnym miejscu. Istnieje kilka podstawowych 
metod budowy OADM. Jedna z metod wykorzystuje wieloportowy cyrkulator optyczny. Do 
jednego z portów dołącza się jedną lub dwie wąskopasmowe światłowodowe siatki 
dyfrakcyjne Bragga, w zależności od wymaganego poziomu przesłuchu międzykanałowego. 
Podstawowe parametry OADM to straty wtrącenia i przesłuch międzykanałowy, a także 
zakres dynamiczny. Zakres dynamiczny OADM jest podawany dla kanałów pasmowych 
(rzędu 30dB0 i poza pasmowych (rzędu 20dB). Duży zakres dynamiczny jest wymagany w 
sieciach DWDM o znacznie różnych poziomach mocy w kanałach lambda. Przesłuchy są 
podawane dla kanałów wchodzących i wychodzących, pasmowych i poza pasmowych, jedno 
i dwukierunkowe. Optyczne multipleksery dostępowe DWDM są stosowane w pierścieniach 
światłowodowych, sieciach gwiazdowych, magistralowych, wszędzie tam, gdzie istnieje 
potrzeba dodania lub odjęcia kanałów optycznych w węzłach sieci 
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2. 10.  Przełączniki optyczne dla DWDM 
 

Umiejętność szybkiej zmiany kierunku rozprzestrzeniania się wiązki światła 
(reprezentującej kanał lambda) w małej objętości jest pierwszym krokiem do realizacji 
przełączania całkowicie optycznego. Następny krok to przełączanie wielu kanałów 
jednocześnie. Dla szerokiego zastosowania, sieć prawdziwie całkowicie optyczna musi 
posiadać właściwość selektywnego przełączania długości fal. Taki przełącznik lambda typu 
OOO musi umożliwiać pełne zarządzanie nim, co najmniej tak dobre jakie oferują obecnie 
analogiczne rozwiązania sieciowe typu OEO.  

 

 
 
Rys. 2.10.1. Dwie główne alternatywy konstrukcyjne dla obudów optycznych matryc 
przełączających OXC WDM stosują justację pasywną przy pomocy złącz rowkowych V oraz 
aktywną przy pomocy kolimatorów Grin/Selfoc.  
 

Mimo ogromnych wysiłków badawczych w tym kierunku, przez wiele lat, czas 
powszechnego zastosowania znormalizowanych i całkowicie optycznych przełączników w 
systemach DWDM jeszcze nie nadszedł. Przełączniki takie, stanowiące podstawę budowy 
warstwy połączeń optycznych OXCs, są podstawą następnej generacji sieci DWDM z 
bezpośrednim routingiem długości fal optycznych. Jedną z przeszkód wprowadzenia 
przełączników optycznych jest brak dotychczas standardu przemysłowego dotyczącego 
parametrów fotonicznych matryc przełączających. Wymienia się następujące czynniki 
sprzyjające normalizacji i polegające na powszechnym zastosowaniu w systemach WDM: 
standardowych optycznych falowodów jednomodowych, precyzyjnych konektorów V (typu 
rowek V), wyłącznie zintegrowanych aktuatorów, wyłącznie cyfrowego sterowania 
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napięciowego,  systemu przełączania z dwukrotnie większą liczbą elementów przełączających 
niż portów. Jako czynniki przeciwdziałające normalizacji elementów systemu WDM 
wymienia się zastosowanie: falowodów optycznych jednomodowych z rozszerzonym polem 
modu, kolimatorów justowanych indywidualnie każdy z każdym, aktuatorów nie 
zintegrowanych i składanych ręcznie, elementów przełączających wymagających pętli 
sprzężenia zwrotnego do sterowania, systemu przełączania z liczbą elementów 
przełączających będącą  kwadratem liczy portów matrycy. Kolejną przyczyną braku 
wypracowanego standardu jest to, że wiele parametrów połączeń optycznych posiada 
charakter przeciwstawny. Przeciwstawność wymaga wyboru kompromisu technicznego 
równoważącego koszt i funkcjonalność.  
 

 
 
Rys. 2.10.2. Architektura 2N realizacji N-portowego przełącznika optycznego. Przełącznik 
zawiera 2N elementów przełączających, tutaj zwierciadeł obrotowych.  
 

Podstawowe parametry podlegające optymalizacji w konstrukcji siatki połączeń 
optycznych OXC są: rozmiar modu, interfejs światłowodu, zintegrowana aktuacja, złożoność 
systemu sterowania, liczba elementów przełączających w funkcji liczby portów przełącznika, 
charakter rozwiązania zintegrowany czy objętościowy. Wiele wskazuje na to, że koszt 
rozwiązań zintegrowanych będzie niższy przy produkcji masowej przełączników optycznych. 
Optyczne rozwiązanie zintegrowane zawiera takie elementy jak: matrycę światłowodów 
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paskowych, matrycę przełączników, matrycę tłumików oraz modulatory. Wiele z elementów 
technologii optyki zintegrowanej jest uważanych za dojrzałe technicznie.  

 
 
Rys. 2.10.3. Architektura N2 realizacji N-portowego przełącznika optycznego. Przełącznik 
zawiera 2N elementów przełączających, tutaj zwierciadeł stałych półprzepuszczalnych. 
 

Istnieje wielu zaawansowanych producentów wytwarzających falowody paskowe w 
krzemie, polimerach, szkłach, i półprzewodnikach grup III-V. Standardowe optyczne 
falowody jednomodowe bardzo dobrze ograniczają pole optyczne i prowadzą falę, łącząc 
wiele funkcji w jednym optycznym układzie scalonym. Ułatwiają prostą justację włókien 
optycznych i połączenie poprzez dobrze opanowaną metodę złącza rowek V. Jednakże są i 
wady tej technologii. Nieciągłości w falowodach takie jak szczeliny powietrzne lub 
wypełnione płynem wprowadzają straty na pojedynczy element przełączający. Straty te 
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akumulują się wraz ze wzrostem liczby portów matrycy przełączającej do poziomów nie do 
zaakceptowania. Jedną z metod minimalizacji strat jest użycie paskowych falowodów 
jednomodowych o rozszerzonym profilu modu. Takie falowody są trudniejsze w produkcji 
niż falowody standardowe z powodu znacznie mniejszego stosunku współczynników 
załamania rdzenia i płaszcza i trudności kontroli tak małego stosunku w warunkach 
produkcyjnych.  

Podstawową zaletą zastosowania światłowodów paskowych jest to, że stabilizują one 
drogę fali świetlnej względem elementów przełączających i portów wejścia i wyjścia 
przełącznika, nawet w warunkach uderzeń, drgań i innych środowiskowych wpływów 
zewnętrznych. Przełącznik optyczny zbudowany w technologii optyki objętościowej nie 
ustala w tak dokładny sposób przebiegu wiązki światła jak rozwiązanie zintegrowane. 
Sumowanie się rozrzutów tolerancyjnych optyki objętościowej wzdłuż drogi wiązki światła 
stanowi istotny problem technologiczny budowy przełączników objętościowych.  

Zastosowanie połączeń V  dla celów justacji wewnątrz przełącznika optycznego ogranicza 
ilość połączeń na styk, czoło do czoła, pomiędzy włóknami optycznymi i światłowodami 
paskowymi przełącznika. Justacja bazująca na kolimatorach stanowi przeciwny biegun metod 
łączenia światłowodów z elementami przełącznika. Używana jest w rozwiązaniach optyki 
objętościowej. Kolimatory są stosunkowo drogie i względnie trudne do justacji, szczególnie 
w układzie matrycy. Na przykład,  dwuwymiarowe i trzywymiarowe matryce MEMS 
używają kolimatorów, podczas gdy bąbelkowe, podczerwone przełączniki fourierowskie 
FTIR używają justacji na rowkach V. Bezpośrednie podłączenie światłowodów przy pomocy 
rowków V jest prawdopodobnie największą zaletą rozwiązania przełączników FTIR w sensie 
łatwości produkcji.  

Wszystkie przełączniki wymagają mechanizmu aktuacji, zarówno zwierciadła obrotowe, 
zwierciadła przerzutnikowe, bąbelkowe FTIR, indukowane napięciem zmiany fazowe, 
indukowane prądem zmiany refrakcyjne i wykorzystujące wiele innych mechanizmów. 
Aktuator zintegrowany wewnątrz optycznej matrycy przełączającej posiada szereg zalet. 
Integracja aktuatora ze sterowanym obiektem staje się fundamentalnym aksjomatem teorii 
sterowania. Zapewnia zwiększony uzysk produkcyjny, zwiększa niezawodność i obniża 
koszty produkcji elementu. Jednak z drugiej strony, integracja aktuatora z przełącznikiem 
może ograniczać niektóre parametry przełącznika np. skok – w przypadku przesunięcia, kąt  - 
w przypadku obrotu. Separacja aktuatora od elementów optycznych, jak to jest zrobione np. w 
napędach dysków optycznych CD, komplikuje urządzenie, zwiększa potrzebną liczbę części, 
ale czasami jest konieczna w celu otrzymania odpowiedniego zakresu parametrów systemu.  

Zasadniczą uwagę przy projektowaniu, produkcji i pomiarach przełączników optycznych 
WDM zwraca się na elementy optyczne, jednak na całość przełącznika składa się znaczna 
część elektroniczna. Najprostsze rozwiązanie elektroniki składa się z mikrokontrolera do 
komunikacji z następną warstwą sieci. Cyfrowe wejścia bezpośrednio sterują przełącznikami i 
nie są wymagane żadne sterowniki pośredniczące. Wymaganie istnienia pętli sprzężenia 
zwrotnego w rozwiązaniu architektonicznym typu 2N (gdzie N – liczba portów przełącznika) 
dla takich parametrów jak kompensacja temperatury lub sterowanie ogniskowaniem dodaje 
złożoności i kosztów całemu projektowi. Złożoność systemu jest poważnym czynnikiem, 
szczególnie w przypadku architektur typu N2, które mogą wymagać tysięcy pętli sprzężenia 
zwrotnego, jednej dla każdego elementu przełączającego. Złożoność przedłuża czas 
projektowania i wpływa na łatwość czy złożoność produkcji. Niezależnie od tego, większość 
przełączników fotonicznych wymaga takiej czy innej formy sterowania przy pomocy pętli 
sprzężenia zwrotnego, w celu otrzymania wymaganych parametrów przełączania. Wybierane 
są takie rozwiązania układów sterowania aby zasadniczo nie wpływać na podwyższenie 
kosztów, obniżenie niezawodności a zapewnić łatwość procesu produkcyjnego.  
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Minimalizacja liczby elementów przełączających wprowadza dwie korzyści. Przełącznik 
optyczny posiada mniejszą ilość elementów do sterowania, przez co zwiększa się jego 
niezawodność. Maksymalne dopuszczalne straty wtrącenia na element przełączający są 
znacznie wyższe wraz z maleniem ilości tych elementów. Na przykład, typowy matrycowy 
przełącznik optyczny 32x32, posiadający 7dB straty wtrącenia, wymaga średnich strat na 
element przełączający nie wyższych od 0,11dB, nie licząc w to strat konektorów. Dla 
kontrastu, taki sam przełącznik optyczny zbudowany w architekturze 2N może dopuścić 
maksymalne straty 3,5dB na element przełączający i dać w wyniku takie same 7dB straty 
wtrącenia całego przełącznika w obwód optyczny.  

 
Tabela. 2.10.1.    Wielkości zmienne wpływające na projekt  i parametry techniczne 

przełączników fotonicznych WDM 
Czynniki sprzyjające 
standaryzacji 

Czynniki przeciwdziałające 
standaryzacji 

Technologia 
Przełącznika 
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Bąbelkowy TIR  X X X      X X 
MEMS 2-D   X X  X X   X 
MEMS 3-D   X  X X X  X  
Termooptyczny MZ X X X      X X 
Termooptyczny DOS X X X X      X 
Ciekłokrystaliczny   X   X X  X X 
Opto-mechaniczny    X X X X X   
Elektro-holograficzny   X   X X  X X 
Ciekłe siatki 
dyfrakcyjne 

X X X X      X 

 
Podobnych argumentów używa się w przypadku analizy, projektowania i potem 

pomiarów przesłuchu między-kanałowego wewnątrz przełącznika optycznego. Przesłuch 
dotyczy mocy optycznej sprzęganej do innego kanału. Dla przełącznika 1x2 będzie to moc 
przechodząca do zabronionego, ciemnego kanału. Dla przełącznika 8x8 zagregowany 
przesłuch jest ilością światła z siedmiu kanałów, która przechodzi do ósmego. Idealny 
przełącznik nie posiada przesłuchów, przesłuch jest zerowy, światło biegnie tylko tam gdzie 
powinno. Przesłuch –60dB oznacza, że 1µW mocy świetlnej idzie do ciemnego kanału na 
każdy 1W mocy kanału jasnego. Na przykład, w przełączniku optycznym FTIR o 
architekturze N2, każdy kanał dokłada się do zagregowanego współczynnika przesłuchu. Jeśli 
w przełączniku są 32 kanały, to 31 elementów przełączających może dokładać się do poziomu 
przesłuchu w pojedynczym wyjściu. W takim przypadku, aby spełnić warunek –50dB 
maksymalnej wartości przesłuchu, każdy element przełączający nie może mieć przesłuchu 
większego niż ok. – 65dB – co dla optycznego przełącznika FTIR nie jest łatwe do spełnienia.  

Niektóre rozwiązania architektoniczne, nazywane 2-D MEMS, w których zwierciadła 
przerzucane są do drugiej pozycji w celu dokonania przełączenia sygnału nie spełniają 
powyższych ograniczeń skalowania. Powodem tego jest, że liczba interfejsów, przez które 
przechodzi światło, nie jest skalowana jako 2N-1. Występuje w rzeczywistości jedno odbicie 
na port i wiązka nie przechodzi przez żadne interfejsy. Niemniej jednak, fotoniczny 
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przełącznik matrycowy 32x32 typu MEMS-2D posiada 1024 elementy, w porównaniu do 
jedynie 64 dla architektury 2N, co przy porównywalnym uzysku produkcyjnym i statystyce 
przeżywalności  jest poważną wadą. Dla konfiguracji 1000x1000 wejść/wyjść, architektura 
2N jest niemalże jedyną do wyboru, wymagając 2000 elementów przełączających a nie 
miliona. Dla takiej skali, każdy element przełączający w architekturze N2, aby być zdolnym 
do działania i dostatecznie niezawodnym musi być wykonany w technologii CMOS. Dla 
przełącznika CMOS 1000x1000, w architekturze N2, aby otrzymać ekwiwalent przesłuchu 
optycznego na poziomie –65dB, prąd upływu pojedynczego tranzystora CMOS (takiego np. 
jak Fairchild 2N7002) musi być na poziomie –80dB. Jest to trudne do spełnienia, gdyż 
typowy prąd upływu wynosi –64dB.  

 

 
 
Rys. 2.10.4. Matryca przełączająca OEO. W większości przypadków nieprzezroczysty 
przełącznik optoelektroniczny jest połączony z transponderami DWDM. To umożliwia 
indywidualne przetwarzanie każdej długości fali z osobna. 
 

Architektura 2N, z dwukrotnie większą ilością elementów przełączających niż portów 
wejścia/wyjścia wydaje się być jedną  z najbardziej wydajnych dla dużych matryc 
fotonicznych. Jednakże architektura 2N jest przeciwstawna optymalizacji większości innych 
parametrów projektowych przełącznika fotonicznego: jest to, po pierwsze, rozwiązanie 
objętościowe, a nie falowodowe zintegrowane, używa kolimatorów zamiast złączy V, 
precyzyjnej pętli sprzężenia zwrotnego do sterowania zamiast prostej techniki włącz – 
wyłącz. Te trudności tłumaczą długi czas rozwoju przełączników, relatywnie wysokie ich 
koszty, konieczność stosowania wielokrotnych cykli kwalifikacyjnych elementów u 
producentów. Z perspektywy minimalizacji kosztów, łatwości produkcji i skalowalności, 
idealny matrycowy przełącznik fotoniczny WDM powinien posiadać następujące 
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charakterystyki: standardowe światłowody paskowe, liczba elementów przełączających 
dwukrotnie większa od liczby portów wejścia/wyjścia, zintegrowany aktuator nie 
wymagający stosowania sprzężenia zwrotnego, metoda justacji przy pomocy złączy 
rowkowych V.  
 

 
 
Rys. 2.10.5. Matryca przełączająca DWDM typu OOO. Przełącznik całkowicie fotoniczny 
eliminuje potrzebę konwersji OE i EO w interfejsach na obrzeżach sieci. Z tego powodu 
przełącznik OOO zużywa mniej mocy, produkuje mniej ciepła, zabiera mniej miejsca niż 
przełączniki nieprzezroczyste.  
 

Przełączniki optyczne z elektronicznymi matrycami, typu OEO, nazywane również 
nieprzezroczystymi, składają się głównie z wielokrotnych przełączników krzyżowych 
skonfigurowanych w wielostopniową matrycę. W większości przypadków, przełącznik jest 
połączony z transponderami DWDM. Możliwe jest indywidualne traktowanie każdego kanału 
lambda. Nie ma ograniczeń co do połączonych kanałów, i przełącznik również zapewnia 
możliwość konwersji długości fali. Architektury bazujące na przełącznikach 
nieprzezroczystych są bardzo elastyczne. Zapewniają szeroki zakres algorytmów 
zabezpieczających od zabezpieczenia zakresu do odtwarzania dzielonych oczek sieci. Jeśli 
dzielone odtwarzanie jest opcją preferowaną,  układ taki może utrzymać efektywność 
użytkowania pasma na poziomie znacznie większym niż dostępnym dla zabezpieczenia 
pierścienia. Dodatkowo należy dodać, że szczególnie w Europie, architektura sieci 
nieprzezroczystej jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym dzisiaj interoperacyjność 
sprzętową, pomiędzy różnymi producentami.  

Przełączniki OEO posiadają zdolność łączenia i rozdzielania, także rekonfigurowania i 
agregowania  strumieni ruchu z mniejszych jednostek ruchu na większe strumienie 
(grooming). Zdolności rekonfiguracji/agregacji ruchu są dwojakiego rodzaju: brzegowe i 
rdzeniowe. W USA, gdzie działa system Sonet, stosowana jest brzegowa metoda 
rekonfiguracji ruchu. Występuje ona na poziomie STS-1 (ok. 50Mb/s). W sieciach SDH 
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odbywa się na poziomie szybkości VC-4. Rekonfiguracja i agregacja (grooming) rdzeniowa 
odbywa się na poziomie 2,5Gb/s zarówno w systemie SDH jak i Sonet. Transport ruchu 
odbywa się coraz częściej na poziomie 10Gb/s na jedną długość fali DWDM.  

Rdzeniowa rekonfiguracja/agregacja ruchu jest optymalizowana dla ruchu danych. 
Brzegowa rekonfiguracja jest optymalizowana na system TDM przenoszący głos. 
Dominującym rodzajem ruchu wchodzącym do optycznego rdzenia sieci DWDM są pakiety 
zagregowane przez routery IP do poziomu prędkości liniowych STM-16 (2,5Gb/s) i STM-64 
(10Gb/s). Oznacza to, że przełącznik, zlokalizowany pomiędzy rdzeniowymi routerami IP i 
warstwą transportową DWDM musi przełączać z szybkością co najmniej STM-16 i większą.  

Całkowicie optyczne przełączniki typu OOO eliminują konieczność zastosowania 
podwójnej konwersji O/E i E/O na  systemowym interfejsie sieć – brzeg. Z tego powodu 
rozwiązanie OOO zużywa mniej energii, wydziela mniej ciepła, zajmuje mniej miejsca niż w 
przypadku przełączników nieprzezroczystych. W rozwiązaniach przełączników 
przezroczystych OOO podstawową sprawą jest minimalizacja strat optycznych. Oznacza to 
konieczność minimalizacji ilości stopni przełączania. Optyczne przełączające struktury 
wielostopniowe nie są optymalne do budowy przełączników optycznych DWDM.  

Pod wieloma względami architektura przełącznika trójwymiarowego MEMS 3D jest 
optymalna do obecnych zastosowań i przyszłego rozwoju. Szczególnie nadaje się do 
skalowania do wielkich ilości portów wejściowych. Możliwe jest stosunkowo łatwe 
skalowanie w tym względzie do poziomu kilku tysięcy. Do tej pory jednak są to na ogół 
rozwiązania laboratoryjne lub co najwyżej pół-przemysłowe. Optyczne przełączniki MEMS-
3D nie zostały dostatecznie wszechstronnie przetestowane w warunkach operatorskich.  

Rozwiązania przełączników OOO posiadają na obecnym etapie rozwoju kilka 
znacznych wad. Jeśli w centralnym węźle sieci zastosowano całkowicie optyczny, 
przezroczysty przełącznik, bez żadnej elektrycznej obróbki sygnału, to nie może on w 
obecnym najprostszym rozwiązaniu zmienić koloru przychodzącego sygnału optycznego. W 
obecnej sytuacji budowy sieci optycznych oznacza to, że przełącznik OOO nie zapewnia 
możliwości pełnego wykorzystania pojemności sieci i efektywnego wprowadzenia całego 
zakresu mechanizmów zabezpieczających. Wady rozwiązania OOO nie kończą się na tym 
problemie. Na przykład, w systemie całkowicie optycznym nie jest łatwo zastosować metody 
detekcji i izolacji degradacji sygnału. Brak widoczności nagłówków ruchu powoduje 
konieczność transmisji i zarządzania oddzielnym sygnałem umieszczonym poza pasmem 
transmisji ruchu danych W zasadzie musi być to rodzaj oddzielnej sieci lub płaszczyzny 
sygnalizacyjno-zarządzającej. Bez detekcji ramek i nagłówków umieszczonych w paśmie jest 
trudno dokonywać odkrywania sieci, tworzyć bazy danych stanu portów itp. Pojawiają się 
problemy z degradacją sygnałów optycznych krążących wiecznie w sieci. Degradacja 
związana jest z tłumieniem, odbiciami wstecznymi, przesłuchem międzykanałowym szumami 
optycznymi itp. Całkowicie optyczna regeneracja 3R sygnału nie jest jeszcze możliwa. 

Obecnie wydaje się wątpliwe, że wszystkie te problemy całkowicie optycznego 
przełączania zostaną rozwiązane. Na dzisiaj ograniczają one zasięg geograficzny sieci i 
rozmiary węzłów typu OOO. Wydaje się, że zalety węzłów DWDM typu OOO można 
połączyć z dodaną dodatkowo na brzegach węzła konwersją OEO. Oznacza to zastosowanie 
przełączników OOO w optycznej sieci  nieprzezroczystej DWDM. Całkowicie optyczny 
przełącznik OOO współpracuje z przełącznikiem OEO lub jest zaopatrzony w przełączniki 
OEO na portach wyjściowych, pracujące jako nieprzezroczyste interfejsy. Widzialność 
nagłówków sygnału jest zapewniona przez funkcję OEO i możliwe jest sprawne zarządzanie 
siecią. Niestety więc, obecne przełączniki OOO nie zapewniają funkcji oczekiwanych przez 
operatorów systemów DWDM. Jednakże posiadają poważne zalety nie do zrealizowania w 
innych systemach. Przede wszystkim są całkowicie skalowalne względem szybkości 
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przetwarzanego sygnału, co czyni z nich kandydatów na rdzeniowe przełączniki dla sieci 
DWDM następnych generacji.  

Technologia elektroholograficzna jest jednym z poważnych kandydatów na realizację 
komercyjnego wielofunkcyjnego przełącznika dla całkowicie optycznej sieci DWDM. 
Optyczne matryce przełączające typu N2, wykonane w technologii elektroholograficznej 
przygotowywane są do komercjalizacji przez firmę Trellis. Technologia używa kryształów 
elektrooptycznych, np. pochodną niobianu litu i tantalanu litu - potasowy niobian litowo-
tantalowy KLTN. Technologia elektroholograficzna polega na zapisaniu hologramu wewnątrz 
paraelektrycznego kryształu fotorefraktywnego. KLTN w temperaturze pokojowej znajduje 
się w fazie paraelektrycznej. Hologram ten jest używany potem do routowania sygnałowych 
wiązek światła DWDM, regrupowania, remultipleksowania, multicastingu pojedynczych 
kanałów lambda propagowanych w jednym światłowodzie wejściowym i redystrybuowanych 
do wielu światłowodów wyjściowych.  

 

 
 
Rys. 2.10.6. Elektroholograficzna  matryca przełączająca typu N2 na krysztale KLTN; 
Schemat działania przełącznika. Część mocy optycznej, ok. 10%, jest rezerwowana dla celów 
zarządzania siecią i sygnalizacji a 90% mocy jest przekazywanej dalej; Po przełączeniu 
poziomy w kanałach są wyrównywane i całość zestawu sygnałów przeznaczonych dla 
jednego światłowodu jest wzmacniana przed transmisją.  
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Paraelektryczne kryształy KLTN wykonywane są o bardzo wysokiej jakości optycznej. 

Posiadają znaczną wartość stałej dielektrycznej. W krysztale możliwe jest zapisywanie, przy 
pomocy uwięzionego rozkładu ładunku przestrzennego, siatek Bragga. Siatka Bragga w 
KLTN podlega kontroli zewnętrznego pola elektrycznego. Jeśli do kryształu nie jest 
przyłożone napięcie, jest on zasadniczo przezroczysty a siatka jest bierna, utajona. Fala 
przechodzi przez kryształ nie oddziałując z nim. Zastosowanie jednorodnego pola do 
kryształu aktywuje siatkę. Monochromatyczna wiązka lambda reprezentująca kanał DWDM 
podlega dyfrakcji na uaktywnionej siatce. Specyficzna długość fali podlega defleksji do 
właściwego światłowodu. Na przykład, jeśli trzy długości fali – czerwona, zielona i niebieska 
są transmitowane przez kryształ z hologramem zapisanym dla fali zielonej, wszystkie trzy 
będą transmitowane przez nie zasilony kryształ bez oddziaływania. Zastosowanie pola 
elektrycznego spowoduje, że hologram odchyli falę zieloną, podczas gdy czerwona i 
niebieska przejdą bez oddziaływania. Przełączona jest jedynie fala spełniająca warunek 
Bragga. Szybkość działania elektroholograficznego przełącznika na KLTN jest rzędu 
nanosekund. Oznacza to prędkości większe o trzy do pięciu rzędów wielkości od większości 
innych metod przełączania matrycowego.  

 

 
 
Rys. 2.10.7. Realizacja komercyjna elektroholograficznej matrycy przełączającej z kryształu 
KLTN, [www.trellis.com].  
 

Całkowicie optyczny przełącznik KLTN stosuje kryształy ułożone w prostokątną kratową 
matrycę rzędów i kolumn. Światło w pojedynczej matrycy jest przełączane z jednego 
światłowodu wejściowego niosącego sygnał DWDM do wielu światłowodów. Jest to więc 
przełącznik typu 1:N. Kolumny matrycy reprezentują indywidualne długości fali. Rzędy 
matrycy reprezentują indywidualne światłowody. Zarządzanie ruchem w matrycy posiada 
charakter dynamiczny poprzez ujawnianie utajonych (lub ponowne utajnianie) siatek 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
101 

dyfrakcyjnych w indywidualnych kryształach Przełączanie pomiędzy portami optycznymi 
N:N jest możliwe przez złożenie N warstw matryc. Taki układ wymaga zapisu w kryształach 
przełączających co najmniej po dwie siatki dyfrakcyjne. Jedna służy do przełączania w 
płaszczyźnie zdefiniowanej przez własną matrycę. Druga siatka służy do wyrzucenia 
promienia poza płaszczyznę własnej matrycy w kierunku innych warstw matryc. Przełączniki 
zawierają przestrzenną informację routingową, co eliminuje konieczność stosowania 
dodatkowej optyki pomiędzy stopniami przełączania.  

Pierwsze próby komercjalizacji technologii optycznych przełączników 
elektroholograficznych DWDM pokazują, że w urządzeniu można zamknąć kilka 
dodatkowych funkcjonalności jak: samo-testowanie, pomiary przełącznika i przyległych do 
niego urządzeń światłowodowych, dynamiczne tłumienie każdego indywidualnego kanału 
lambda obsługiwanego przez przełącznik. Możliwe jest więc zastosowanie mechanizmów 
równoważenia kanałowych mocy optycznych i dyscyplinowania długości fal.  

Ponieważ natężenie zastosowanego, wobec kryształu KLTN, pola określa sprawność 
dyfrakcji, to kryształ elektroholograficzny może być zastosowany jako szybki, zmienny 
tłumik optyczny. Matryce kryształów elektroholograficznych mogą być użyte w dużych, 
wielostopniowych konfiguracjach umożliwiając dużą skalowalność przełączania i pozwalając 
na realizację szerokiej różnorodności konfiguracji, przy bardzo niewielkich wymiarach. 
Pierwsze rozwiązania komercyjne przełączników elektroholograficznych pokazują 
potencjalne możliwości ich zastosowania w sieciach DWDM zarówno z przełączanymi 
obwodami jak i przełączanymi pakietami. W krysztale KLTN możliwe jest zapisanie 
wielokrotnych siatek Bragga. Taka wielokrotna matryca funkcjonalna, zamknięta w 
pojedynczej matrycy fizycznej, może znaleźć zastosowanie w przyszłościowych, znacznie 
bardziej złożonych, optycznych architekturach przełączających.  
 

 
 
Rys. 2.10.8. Przełącznik optyczny z wykorzystaniem laserów przestrajanych  
[www.cinta.com]. 
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Rys. 2.10.9.  Architektura przełącznika całkowicie optycznego.  
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2. 11.  Transpondery DWDM 
 

Transponder jest zintegrowanym układem nadajnika i odbiornika DWDM. Transpondery 
DWDM są oferowane komercyjnie przez szereg producentów. 
 

 
 

 
 
Rys. 2.11.1. Transpondery dla DWDM, [www.multiplexinc.com], [www.jdsuniphase.com],  
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2. 12.  Routery optyczne DWDM 
 
Bezpośredni routing długości fali optycznej zapewniają routery optyczne. Są one 

nowością na rynku DWDM. Optyczne routery zapewniają kilkadziesiąt wejść optycznych dla 
znormalizowanych kanałów lambda ITU, najczęściej pracujących w systemie odstępu 
międzykanałowego 200Ghz lub 100Ghz. Routery powinny mieć płaską optyczną 
charakterystykę przepustową i zapewniać bezpośredni routing długości fali. Routery są 
przezroczyste (całkowicie optyczne) lub nieprzezroczyste (z przetwarzaniem OEO). Routery 
przezroczyste powinny posiadać cechę skalowalności routowania falo optycznych, możliwość 
masywnie równoległego multipleksowania dostępowego, nieinwazyjnego monitoringu 
jakości routingu optycznego. Router optyczny umożliwia ultra-niskostratne, dwukierunkowe 
multipleksowanie i demultipleksowanie zasadniczo różnych przepływów strumieni ruchu na 
jednym światłowodzie. 

 

 
 
Rys. 2.12.1. Prototypowe rozwiązanie całkowicie optycznego routera dla systemu DWDM 
firmy Lightchip. Wygląd wnętrza urządzenia. Widoczne doprowadzenia światłowodowe do 
falowodowej struktury przełączników.  
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Rys. 2.12.2.  Przezroczysty router optyczny DWDM dla 20 kanałów ITU z separacją 200GHz 
[www.lightchip.com]. Przyrząd jest oferowany komercyjnie.  
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2. 13.  Multiplekser przeplatacz kanałów DWDM 
 
Rolą przeplatacza (interweaver) jest multipleksowanie dwóch zestawów kanałów DWDM 

z odstępami międzykanałowymi np. 200GHz w jeden sygnał z odstępami kanałowym 
100GHz i odwrotnie rozplatanie kanałów.  

 

 
 
Rys. 2.13.1.   Multiplekser przeplatacz kanałów DWDM, [www.lightwavemicro.com] .  
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2. 14.  Moduły DWDM 
 
Autonomiczne moduły  DWDM są wykonywane z zastosowaniem kilku podstawowych 

współzawodniczących technologii. Są to siatki matrycowo – falowodowe AWG (Arrayed 
Waveguide Gratings), technologie bazujące na siatkach objętościowych oraz rozwiązania 
wykorzystujące filtry cienkowarstwowe. Każde z tych rozwiązań posiada inne charakterystyki 
szczegółowe. Dla niewielkiej ilości kanałów, np. do czterech, najtańszym rozwiązaniem są  
urządzenia z kaskadowanymi filtrami cienkowarstwowymi. Niewielka ilość kanałów daje 
niewielkie straty wtrącenia kaskadowanych filtrów. Dla większej ilości kanałów   lepszym 
rozwiązaniem wydaje się być technika AWG. Zastosowanie siatek dyfrakcyjnych zapewnia z 
kolei niskie koszty i najmniejszą zależność polaryzacyjną. Siatki dyfrakcyjne zapewniają 
skalowalność urządzenia. Można łatwo podwoić liczbę kanałów, co nie jest proste w 
przypadku pozostałych rozwiązań.  
 

  
 
Rys. 2.14.1.   Moduły DWDM 16 i 4 kanałowy [www.corningfiber.com], [www.aifotec.com].  
 

Szereg producentów sprzętu wprowadziło na rynek, oprócz  gotowych systemów o różnej 
skali wielkości – dalekosiężnych i niewielkich systemów Metro także dyskretne moduły 
DWDM. Moduły takie są skonstruowane jako jednostki autonomiczne do samodzielnego 
montażu przez operatora sieci  np. LAN i WAN w celu natychmiastowego, kilkukrotnego 
zazwyczaj, zwielokrotnienia transmisji. Typowe parametry takich modułów dostępnych na 
rynku są następujące: zwielokrotnienie od 4 przez 8 do 12, możliwość wyboru separacji 
międzykanałowej – najczęściej w zakresie 100GHz, 200GHz, 400GHz oraz CWDM 
(pokrycie pasm C i L); izolacja międzykanałowa rzędu 26-32dB; możliwość wyboru pasma 
pracy kanałów DWDM w całym paśmie ITU C i L; małe straty wtrącenia rzędu 2dB dla 
urządzenia DWDM 4-ro kanałowego z separacją międzykanałową 200GHz; niewielkie 
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wymiary np. cienki panel 19 calowy itp. Moduł DWDM posiada standardowo jedno wyjście 
światłowodowe na kanał multipleksowany falowo i odpowiednią ilość wejść 
światłowodowych dla multipleksowanych optycznych kanałów TDM. Czyli moduł DWDM o 
zwielokrotnieniu 4 posiada pięć portów światłowodowych.  
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2. 15.  Moduły CWDM 
 
Moduły WDM (dla zastosowań w sieciach MAN i LAN) są dostępne na rynku w trzech 

zasadniczych odmianach: DWDM od 8 do 50 kanałów, CWDM od 2 do 12 kanałów, DWDM 
wielomodowe 8 kanałów – kablowe i dla łącza optycznego otwartego.  

Moduły CWDM charakteryzują się mniejszymi wymaganiami odnośnie parametrów 
technicznych kanałów lambda, a w szczególności odnośnie parametrów laserów. W 
systemach Metro są poważną cenową alternatywą dla systemów DWDM. Szersze pasmo 
kanałów pozwala na zastosowanie w nadajnikach laserów nie chłodzonych. Zwielokrotnienie 
optyczne oferowane w produktach rynkowych jest rzędu od 4, 6, 8 do 12. W komplecie 
oferowane są nadajniki, multiplekser, demultiplekser, moduły dostępowe, odbiorniki. Moduły 
CWDM są oferowane na rynku dla pasm C i L. 
 

 
 

Rys. 2.15.1.  Komercyjny moduł CWDM [www.excelight.com] 
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2. 16.  Połączenia optyczne  
 

Przełączanie równoległe, optyczne architektury obliczeniowe oraz przezroczyste systemy 
DWDM w rozwiązaniach następnych generacji wymagają przejścia z połączeń 
elektronicznych na optyczne. Zastosowania optycznych sieci połączeniowych (optical 
interconnects) obejmują takie obszary jak: Internet, wideo na żądanie, wielkie hurtownie 
danych, telewizja wysokiej jakości, kontrola dużych sieci telefonii ruchomej 
współpracujących ze szkieletową siecią światłowodową, grafika czasu rzeczywistego, 
modelowanie pogody, modelowanie zasobów, wysoce zrównoleglona komunikacja z 
urządzeniami peryferalnymi, wideo-konferencje, tele-obecność, displeje 3-D. Większość z 
tych aplikacji jest spięta szerokopasmową światłowodową siecią DWDM.  
 

 
 
Rys. 2.16.1. Przewidywany, trójfazowy schemat ewolucji technologii połączeń 
optoelektronicznych; a) Szeregowe łącze światłowodowe o dużej przepływności, ewentualnie 
zwielokrotnione optycznie; b) Równoległe łącze światłowodowe używające fotoniczne 
elementy dyskretne, ewentualnie zwielokrotnione optycznie; c) Elementy zintegrowane 
prowadzące do połączeń optycznych w wolnej przestrzeni.  
 

Obserwowana jest ewolucyjna migracja techniki połączeń optycznych z telekomunikacji 
światłowodowej do techniki komputerowej i do techniki budowy nowej generacji całkowicie 
optycznych (lub przejściowo hybrydowych) węzłów sieci DWDM. Szybkie wdrożenia 
napotykają jednak na kilka przeszkód. Po pierwsze połączenia optyczne pokazują swoją 
znaczną przewagę nad połączeniami elektrycznymi dla odpowiednio dużych odległości, stąd 
główna uwaga badawcza i aplikacyjna jest ukierunkowana na większe odległości. Po drugie, 
technologia potrzebna dla znacznie krótszych odległości jest znacznie bardziej 
skomplikowana, ponieważ w tych rozwiązaniach ważna jest integracja elektroniki z optyką. 
Połączenia optyczne dotyczą połączeń sieciowych szaf sprzętowych, urządzeń, płyt 
systemowych, a nawet tworzenia magistrali systemowych na płytach elektroniki itp. 
Przewiduje się, że w tym zakresie będzie miała znaczną rolę do odegrania technika DWDM. 
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Rys. 2.16.2. Moduł optycznego równoległego systemu połączeń optycznych Optobus firmy 
Motorola. Zastosowano wstążkowe kable światłowodowe 

 
Pierwsza generacja połączeń optycznych stosuje szeregowe łącza światłowodowe, rys. 

2.16.1. a. Takie łącza wykorzystują naturalne cechy rozwiązania jak szerokie pasmo 
światłowodu pozwalające na multipleksowanie wielu sygnałów elektronicznych i na 
transmitowanie ich w sposób optyczny. Prawdopodobne zastosowania  takich połączeń 
optycznych są: między maszynami jako poziom LAN, gdzie opóźnienie wprowadzane przez 
procesy multipleksowania i demultipleksowania nie posiadają znacznego wpływu na 
całkowite działanie systemu. Druga generacja rozwiązań połączeń optycznych włączyła 
lasery lub modulatory matrycowe, rys. 2.16.1. b. System osiągał bardzo wysokie agregowane 
przepływności bitowe bez multipleksowania. Rozwiązanie było adekwatne dla wielu 
podobnych zastosowań co pojedynczego szeregowego łącza światłowodowego. Jednak 
mniejsze opóźnienie uczyniło w tego rozwiązania interesującą opcję do zastosowań dalej w 
dół hierarchii połączeń systemowych np. pomiędzy modułami i szafami. Do tych dwóch 
generacji dodaje się obecnie technika DWDM, całkowicie zmieniając właściwości i 
proporcje. Rozwiązania szeregowe i równoległe mogą być zwielokrotnione bez zwiększania 
opóźnienia.  

Aplikacje na poziomie poniżej połączeń typu rack-rack czekają na technologie optyczne 
umożliwiające znacznie wyższy poziom integracji optyki z elektroniką. Rozwój matrycowych 
nadajników laserowych dla telekomunikacji, połączonych z modulatorami i układami 
sterowania oraz analogiczny rozwój rozwiązań detektorów matrycowych z 
przedwzmacniaczami i logiką, zapoczątkowuje trzecią generację połączeń optycznych, rys. 
2.16.1. c. Budowa dwuwymiarowych matryc laserowych i modulatorowych stała się możliwa 
dzięki rozwojowi techniki VCSEL. Mówi się wśród projektantów VCSEL o możliwości 
budowy matryc zintegrowanych w wymiarach rzędu tysięcy elementów, co oznacza 
możliwość budowy tysięcy indywidualnych łączy optycznych. Jeśli te łącza można byłoby 
zwielokrotnić optycznie to całkowita przepływność magistrali optycznej mogła by wejść w 
region petabitów.  
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Rys. 2.16.3.  Każdy element (piksel) matrycy pikseli inteligentnych jest złożony z wielu 
indywidualnych elementów składowych.  
 

 
 
Rys. 2.16.4. a) Optyczna magistrala połączeniowa bazuje na matrycy inteligentnych pikseli;  
b) Trójwymiarowy optyczny system przełączania i połączeń optycznych ewoluował z 
koncepcji magistrali optycznej bazującej na matrycy pikseli inteligentnych.  
 

Wielkość zagregowanej przepływności takich połączeń optycznych może mieć istotne 
znaczenie na jeszcze niższym poziomie, a mianowicie pomiędzy płytami i pomiędzy 
modułami wieloprocesorowymi na tych płytach, i dalej ostatecznie bezpośrednio pomiędzy 
mikroprocesorami. Szczególnie w połączeniach typu chip-chip obecne technologie zaczynają 
odczuwać ograniczenia połączeń elektrycznych. Badana jest możliwość, z wykorzystaniem 
matryc pikseli inteligentnych i ewentualnie techniki DWDM, na tak niskim poziomie, 
komunikacji pomiędzy układami scalonymi przy pomocy optyki swobodnej przestrzeni. 
Budowa analogicznego rozwiązania światłowodowego wymagałaby utworzenia matryc z 
justowanymi i podłączonymi światłowodami z odpowiednim przełącznikiem w centrum 
systemu. Dla tak małej skali odległości rozwiązanie optyki wolnej przestrzeni wydaje się 
atrakcyjną alternatywą.  
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Tabela 2.16.1. Komercyjnie dostępne równoległe łącza światłowodowe stosowane do budowy 
masywnie równoległych połączeń optycznych w aparaturze laboratoryjnej, pomiarowej i 
telekomunikacyjnej.  

 
 

Od 1988 roku rozpoczęto intensywne badania i zastosowania praktyczne połączeń 
optycznych do budowy sieci komputerowych, węzłów sieci telekomunikacyjnych, i  
pojedynczych elementów tych systemów. Demonstrowano wiele rozwiązań jak zastępowanie 
wielu tysięcy połączeń elektrycznych jednym, łączem światłowodowym, dystrybucja sygnału 
zegara w rozległym geometrycznie systemie do jego kluczowych miejsc w celu uniknięcia 
zniekształceń skrośnych, połączenia równoległe wielu komputerów typu mainframe. Dopiero 
intensywny rozwój matryc laserowych z modulatorami i zintegrowanych matryc odbiorczych 
i następnie techniki DWDM rozpoczął okres szerszych zastosowań praktycznych 
równoległych łączy światłowodowych. Dołączyła do tego konieczność uniknięcia, w 
niektórych zastosowaniach, opóźnienia spowodowanego multipleksowaniem i 
demultipleksowaniem TDM sygnału elektrycznego.  Tabela 2.16.1. wymienia przykłady 
firmowych rozwiązań komercyjnych masywnych równoległych łączy światłowodowych. 
Rozwiązania OETC (Lockheed Martin), Polo (Hewlett-Packard), Jitney (IBM) są wspierane 
przez ANSI w kierunku opracowania odpowiednich standardów w zakresie masywnych, 
wielokrotnych, przełączanych, połączeń optycznych. Rozwiązania Poni (Agilent 
Technologies) oraz Cheetah (Honeywell) są wspierane przez organizacje wojskowe np. 
Darpa. Motorola rozwija komercyjne łącze równoległe Optobus, rys. 2.16.2. , w którym 
podstawową rolę odgrywają 10-światłowodowe kable taśmowe za znormalizowanymi 
konektorami osadzanymi bezpośrednio na płytach elektroniki. Całe złącza są albo 
nadajnikiem albo odbiornikiem. Obudowa złącza zawiera elementy aktywne nadajnika lub 
odbiornika. Sygnały optyczne są transportowane pomiędzy płytami i urządzeniami wewnątrz 
obudowy i wewnątrz szaf sprzętowych czy centralowych. Innym projektem było 
opracowanie, w ramach europejskiego programu ESPRIT European Strategic Program for 
Research in Information Technologies) , multigigabitowego, równoległego połączenia 
światłowodowego. Jest to łącze masywnie równoległe między-płytowe, w którym dane 
transmitowane z każdego węzła są broadcastowane do wszystkich innych węzłów poprzez 
światłowodowy sprzęgacz gwiazdowy NxN. Typowy system może mieć zagregowaną 
przepływność ponad 100Gb/s, wykorzystując w pojedynczym unicie (unity można zestawiać 
ze sobą równolegle) 10 światłowodów.  

Odmiennym podejściem od stosowania połączeń między-płytowych (board-to-board) na 
włóknach światłowodowych i kabli wstążkowych jest zastosowanie rozwiązania 
wykorzystującego optyczne światłowody paskowe i technologię optyki zintegrowanej. Takie 
rozwiązanie jest dostępne komercyjnie w wykonaniu firmy Honeywell. Za główny cel 
projektu przyjęto ograniczenie kosztów krótkich połączeń optycznych. Zastosowano 
rozwiązanie w postaci wielomodowych optycznych falowodów polimerowych 
zintegrowanych bezpośrednio na systemowej płycie elektroniki. Typowe wymiary falowodów 
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optycznych, w tym rozwiązaniu,  są – szerokość 25µm, grubość 20 µm, gęstość przestrzenna 
rozmieszczenia falowodów 25 sztuk na milimetrze. Straty falowodów wynoszą 0,24dB/cm 
dla 830nm. Sprzężenie pomiędzy falowodami na współpracującym układzie płyt DB-MB 
(Daughter Board – Mother Board) uzyskano stosując pryzmaty optyczne.  

Równoległe łącza optyczne, w przyszłości ze zwielokrotnieniem optycznym, które nie 
integrują optoelektroniki z elektroniką nie znajdą zastosowania do masywnie równoległych 
połączeń na poziomie między-płytowym. Silna potrzeba rozwoju takich połączeń 
zintegrowanych dała impuls do rozwoju matryc inteligentnych pikseli. Takie matryce są 
rodzajem i kolejnym rozszerzeniem, rozwijanych od około dwudziestu lat, 
optoelektronicznych układów scalonych OEICs (Optoelectronic Integrated Circuit). 
Największe postępy w dziedzinie integracji optoelektronicznej zanotowano w zakresie 
transceiverów optoelektronicznych. Takie układy scalone zawierają odbiornik 
optoelektroniczny (matrycę detektorów i elektronikę zasilającą i odbiorczą wzmacniającą 
sygnały), oraz matrycę źródeł optycznych z modulatorami. Najczęściej jednak integracji 
podlega obecnie pojedynczy kanał (pojedynczy inteligentny piksel), i takie układy są 
dostępne komercyjnie. Rozwiązania matrycowe są oczywiście rozszerzeniem rozwiązania 
jednokanałowego i takie będą wymagane niedługo do masywnych połączeń równoległych w 
wielkich systemach elektronicznych, do których należą centrale telekomunikacyjne DWDM. 
Takie rozwiązania także będą brane pod uwagę w przypadku połączeń systemu 
transmisyjnego z kablem zawierającym np. wiele set światłowodów. Każdy element 
optoelektronicznej matrycy pikseli inteligentnych musi posiadać elementarną możliwość 
przetwarzania przechodzącego przez niego sygnału. W przyszłości, wydaje się, że będzie 
także musiał potrafić współpracować sygnałowo z pewną grupą pikseli sąsiednich. W tym 
sensie, układ taki może być opisany jako matryca obwodów optoelektronicznych, w której 
każdy układ posiada właściwość przetwarzania sygnału i, w minimalnym rozwiązaniu, 
posiada wejście oraz wyjście optyczne. Integracja możliwości przetwarzania sygnału z 
optycznym układem I/O jest początkiem trzeciej generacji rozwoju połączeń optycznych.  

Rys. 2.16.3. ilustruje przykład budowy piksela inteligentnego. Piksel posiada jednocześnie 
oba rodzaje układów wejścia i wyjścia I/O, elektryczne i optyczne. Takie możliwości 
łączenia, jakie potencjalnie oferują matryce inteligentnych pikseli sugerują ich zastosowania 
jako krytycznego elementu (czyli szybkiego połączenia równoległego z możliwościami 
jednoczesnego przetwarzania sygnału), ogólnie biorąc,  pomiędzy światami (dziedzinami) 
elektroniki i optyki. Elektryczne układy I/O każdego piksela będą najprawdopodobniej 
wykorzystywane w kilku celach a głównie do wzajemnych połączeń z sąsiadującymi 
pikselami i tworzenia magistrali elektrycznych, wewnątrz matrycy optoelektronicznej, z 
wyprowadzeniami na jej brzeg.  

Charakterystyki matrycy pikseli są, między innymi, determinowane przez rodzaj wyjścia 
optycznego. Wczesne stopnie rozwoju skupiały się raczej na modulatorach optycznych niż na 
diodach laserowych, ponieważ dwuwymiarowe matryce laserów nie były wówczas dostępne. 
Wiele z ówczesnych rozwiązań modulatorów matrycowych, opartych na technologii 
elektrooptycznych w ferroelektrycznych ciekłych kryształach i ceramice ołowiowo, 
lantanowo, cynkowo, tytanowej, było zbyt wolnych – 1-100kHz. Wyjątkiem w tych 
badaniach nad modulatorami były prace, wówczas AT&T Bell Labs (obecnie Lucent), nad 
szybkimi, półprzewodnikowymi elementami modulującymi GaAs, bazującymi na strukturach 
studni kwantowych. Elementy te znane są w literaturze technicznej jako SEEDs. Podobne 
elementy badano w oparciu o struktury tranzystorów polowych integrowanych z 
modulatorami GaAs i nazwano je FET-SEEDs. Znaczne trudności produkcji optycznych i 
elektronicznych elementów na tym samym wspólnym podłożu z GaAs zrodziły szereg 
interesujących prac w zakresie łączenia modulatorów GaAs z układami krzemowymi i 
budowy układów hetero-materiałowych GaAs-Si.  
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Alternatywą do modulatorów w matrycach są aktywne źródła optyczne. Wydaje się to 
rozwiązaniem docelowym, gdyż matryce powinny raczej zawierać modulowane źródła 
optyczne niż być tylko modulatorami dla źródeł zewnętrznych. Zewnętrzne źródło w takim 
przypadku oznacza konieczność - zastosowania większej ilości elementów w całym 
urządzeniu, a więc większe możliwości rozpraszania światła, konieczność rozdzielenia, 
dostatecznie silnej, wiązki źródłowej na uporządkowaną matrycę wiązek, oraz konieczność 
justacji matrycy wiązek na matrycy modulatorów. Wczesne prace nad matrycami 
inteligentnych pikseli zawierających źródła koncentrowały się na diodach 
elektroluminescencyjnych, ponieważ z DEL można było tworzyć matryce. DEL posiadają 
niską sprawność konwersji (mała moc, duża rozbieżność wiązki, problemy termiczne) i długi 
czas życia rekombinacji (ograniczenie na pasmo modulacji). Wówczas produkcja laserów o 
promieniowaniu brzegowym była ograniczona do układów liniowych. Dwuwymiarowe 
matryce VCSEL pojawiły się pod koniec lat 80-tych, produkowane przy pomocy technologii 
analogicznych do klasycznych układów scalonych VLSI.  Zarówno lasery VCSEL jak i diody 
DEL rozwiązały słabe strony modulatorów optycznych, ale kosztem znacznie zwiększonego 
rozpraszania ciepła. Lasery VCSEL są preferowane ponieważ posiadają większe sprawności 
wewnętrznej konwersji energii i znacznie większe częstotliwości działania (gigaherce w 
porównaniu z setkami megaherców). Jednakże nadal potrzebne są źródła o większych 
sprawnościach, wraz ze wzrostem wymiarów matrycy optoelektronicznej.  

Większość badanych architektur połączeń optycznych w wolnej przestrzeni można 
podzielić na dwie duże klasy: płaszczyznowe (wspólnej płaszczyzny optycznej) i 
trójwymiarowe 3-D. Ostatnio pojawiły się rozważania nad architekturą wielokrotnych 
płaszczyzn optycznych z wzajemnymi sprzężeniami, będące rozwinięciem rozwiązania 
płaszczyznowego. Rozwiązanie płaszczyznowe jest uważane za możliwe do wdrożenia w 
niedługim okresie  czasu, podczas gdy rozwiązanie 3-D jest uważane za przyszłościowe. 
Rozwiązanie płaszczyznowe stosuje propagację wiązek światła w wolnej przestrzeni w jednej 
płaszczyźnie pomiędzy liniowymi matrycami optoelektronicznymi zlokalizowanymi na 
krawędziach płyt elektronicznych, zamiast wielopoziomowych połączeń elektrycznych w 
zaawansowanych systemach cyfrowych. System trójwymiarowy dystrybuuje optyczne 
połączenia między płytami na całą powierzchnię tych płyt, wypełniając wymiar prostopadły 
do płyt wieloma wiązkami przestrzennymi.  

Rozwiązanie połączeń optycznych w wolnej przestrzeni jest technologią obiecującą 
ponieważ omija ograniczenia rozwiązania optycznej płaszczyzny połączeń. Dziesiątki tysięcy 
magistrali optycznych pomiędzy płytami elektronicznymi mogą być realizowane przez 
wzajemne optyczne połączenia macierzy inteligentnych pikseli. Takie macierze można 
realizować w postaci standaryzowanych konektorów na końcu płyt elektronicznych, łącznie z 
pewną ilością koniecznych konektorów metalowych. Jedna z takich możliwych architektur, 
przedstawiona na rys. 2.16.4.a. składa się z wielu połączeń punkt do punktu realizowanych 
przez kanały transmisyjne w wolnej przestrzeni pomiędzy matrycami przyległych 
elektronicznych płyt drukowanych. Każdy piksel inteligentny służy jako węzeł na jednym z 
tysięcy równoległych magistrali tworzących optyczną szkieletową płaszczyznę 
komunikacyjną. Wykonując taką funkcję komunikacyjną, płaszczyzna optyczna musi 
zapewniać cztery podstawowe możliwości: rozpoznawanie adresów, wstrzykiwanie nowej 
wiązki, ekstrakcję wiązki i regenerację informacji. Funkcjonalność tego rozwiązania może 
być jeszcze bardziej rozbudowywana i zwiększana. Podstawowe rozwiązanie optycznej 
płaszczyzny komunikacyjnej wymaga stosunkowo niewielkiej złożoności indywidualnego 
piksela inteligentnego, rzędu zaledwie kilkudziesięciu bramek elektronicznych. Ten 
stosunkowo niski rząd złożoności matryc jest przyczyną dla której architektura optycznych 
płaszczyzn komunikacyjnych jest uważana za rozwiązanie blisko-terminowe niż systemy3-D.  
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Niektóre zastosowania, szczególnie te które wymagają przekształcania obrazów, mogą 
być łatwo mapowane na masywnie równoległy, drobnoziarnisty (o wielu prostych 
jednostkach obliczeniowych) komputer SIMD, który działa z pojedynczą instrukcją i 
wielokrotnymi danymi. Ponieważ takie komputery są masywnie równoległe, wymagają 
wielkiej ilości połączeń pomiędzy jednostkami przetwarzającymi (procesorami). Z punktu 
widzenia zagadnień obudowy, takie połączenia są łatwiejsze jeśli używają optyki w wolnej 
przestrzeni niewymagającej fizycznego połączenia z nadajnikami i odbiornikami. 
Drobnoziarnistość i charakter  pojedynczo-instrukcyjny takich komputerów czynią z nich 
bardzo dobre miejsce zastosowania matryc optycznych. Te charakterystyki są podstawą 
koncepcji architektury 3-D połączeń optycznych. Funkcjonalności realizowane przez płyty 
elektroniczne w rozwiązaniu przedstawionym na rys. 2.16.4.a., mogą być integrowane do 
wewnątrz inteligentnego piksela i matrycy takich pikseli, dając architekturę przedstawioną na 
rys. 2.16.4.b. Połączenia optyczne są widoczne jako wypełniające całe obszary pionowo do 
całej powierzchni płyt.  

Zaletą systemu połączeń optycznych 3-D jest to, że indywidualne połączenie optyczne jest 
generowane raczej w pobliżu źródła sygnału niż na brzegu płyty elektronicznej, co oczywiście 
redukuje opóźnienia sygnału. Wadą jest, że tylko ograniczona klasa systemów cyfrowych jest 
głównym kandydatem dla tego typu połączeń i obudów, podczas gdy rozwiązanie 2-D może 
być zastosowane do całego szeregu wielokrotnych systemów płyt elektronicznych z 
wymaganiami bardzo szybkiej transmisji równoległej pomiędzy płytami. Odrębnym 
problemem jest bardzo wysoka złożoność pikseli w systemach połączeń optycznych 3-D. 
Dlatego też uważane są za rozwiązanie przyszłościowe.  

Jedna z technik projektowania połączeń elektrycznych polega na wykorzystaniu sieci 
oczkowych. Sieci oczkowe ograniczają połączenia wyłącznie między sąsiadującymi węzłami, 
zmniejszając przez to trudności łączenia bardziej i mniej odległych lokalizacji. Jednak, 
wówczas mogą być wymagane wielokrotne przeskoki międzywęzłowe w celu realizacji 
komunikacji pomiędzy daną parą węzłów, szczególnie jeśli węzły są zlokalizowane w 
różnych obszarach swoich płaszczyzn. Ponieważ połączenia w wolnej przestrzeni nie używają 
żadnych ośrodków ograniczających prowadzenie optycznej informacyjnej wiązki kanałowej i 
ponieważ nie występuje znaczny poziom przesłuchów pomiędzy gęsto upakowanymi 
kanałami, to staje się korzystne i bardzo przyszłościowe ich zastosowanie dla różnych 
topologii połączeń pomiędzy przyległymi matrycami. Optyka nie wymaga także dodatkowej 
energii dla dłuższych ścieżek połączeniowych, staje się więc praktyczne realizowanie 
połączeń każdego węzła na płaszczyźnie z każdym dowolnym węzłem na przyległych 
płaszczyznach. Taka opcja jest nazywana połączeniem globalnym i jest wykonywana przy 
pomocy połączeń optycznych z zastosowaniem optycznych elementów holograficznych 
znajdujących się na drodze ścieżek łączących promieni światła. Każde źródło na jednej 
płaszczyźnie posiada odpowiadającą siatkę holograficzną, która może kierować promień ze 
źródła w dowolnym kierunku. Takie połączenie globalne może rozszerzyć parametry systemu 
połączenia, szczególnie dla algorytmów wymagających globalnych a nie lokalnych związków 
danych, np. sortowanie (bardzo często wykorzystywana procedura w obliczeniach) i liczne 
transformacje danych w postaci macierzowej, takie jak szybkie transformaty Fouriera 
obrazów.  

Nowym obszarem badawczym w zakresie połączeń optycznych w wolnej przestrzeni jest 
integracja macierzy pikseli inteligentnych z macierzą MEMS, w celu umożliwienie 
sterowania optycznych strumieni łączących. Początkowo taka możliwość sterowania 
kierunkiem strumienia generowanego przez matrycę będzie służyć do realizacji 
automatycznej justacji. Integracja MEMS z pikselami inteligentnymi będzie stopniowo 
zwiększać swój stopień komplikacji, oraz koszty, ale za to otrzymuje się niezwykle 
uniwersalne urządzenie do dowolnego sterowania matrycą strumieni światła. Ten system 
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prowadzi do realizacji optycznych połączeń rekonfigurowanych. Taka nowa możliwość 
poważnej zmiany konfiguracji połączeń optycznych znajdzie szerokie zastosowanie w 
telekomunikacji optycznej DWDM oraz w technice komputerowej a ogólnie w 
teleinformatyce. Prowadzić to będzie do zupełnie nowych, bardziej efektywnych, architektur 
komunikacyjnych i obliczeniowych.  
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2. 17.  Optoelektroniczne Układy Scalone - OEICs 
 

Rozwój optoelektronicznych układów scalonych, głównie dla telekomunikacji,  postępuje 
od ok. 20 lat. Uruchomiono masową produkcję układów o niskim stopniu złożoności 
zawierających fotodiodę i diodę elektroluminescencyjną. Podstawowym motorem obecnego 
rozwoju OEIC jest telekomunikacja światłowodowa DWDM na poziomie szkieletowym i 
metropolitalnym oraz ogromny postęp w zastępowaniu przez światłowody łączy metalowych 
na poziomach lokalnych do sieci LAN i w końcu do indywidualnych użytkowników. Dopiero 
tak wysoki poziom konsumpcji OEIC zapewni możliwość ich dalszego rozwoju i 
umasowienia produkcji. Głównymi producentami OEIC dla systemów OC-3 i wyższych (tzn. 
powyżej 155Mb/s) są obecnie: Alcatel, Agere, Nortel, NEC, Agilent, Tyco i ta lista ostatnio 
ulega szybkiemu rozszerzeniu.  

 

 
 
Rys. 2.17.1.  Globalna konsumpcja optoelektronicznych układów scalonych OEIC oraz 
urządzeń i części używanych do ich produkcji zawiera obszary takie jak telekomunikacja, 
transmisja danych, Internet, wojsko i zastosowania instrumentalne. Źródło: ElectroniCast Co. 
 

OEIC mogą być produkowane jako układy scalone IC poprzez montaż matrycy i innych 
urządzeń na wspierającym podłożu, lub poprzez przetwarzanie wszystkich elementów w 
sposób monolityczny na podłożu półprzewodnikowym. Hybrydowe podłoża IC zawierają 
typowo falowody optyczne. Trend w kierunku zwiększonej integracji optyki, fotoniki i 
elementów elektronicznych jest wzmacniany prawie całkowicie przez oczekiwania znacznych 
obniżek kosztów produkcji uniwersalnych elementów funkcjonalnych. Koszty te, oprócz 
nakładów na badania zawierają amortyzację, narzędzia, inwestycje, wprowadzenie na rynek, 
otwarcie produkcji komercyjnej. Te koszty są znaczne.  
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Rys. 2.17.2.  Ewolucja optoelektronicznych układów scalonych od prostych urządzeń, 
składających się z detektora i wzmacniacza transimpedancyjnego (1997), poprzez stadia 
pośrednie, jak dołączenie drugiego stopnia wzmacniacza (1999), demultipleksera 
elektronicznego (2001-2) do  pełnego odbiornika DWDM przewidywanego na rok 2005 i 
zawierającego optyczny demultiplekser DWDM przed matrycą detektorów a kończącego się 
demultiplekserem TDM.  

 

 
 

Rys. 2.17.3.  Optyczne układy scalone OEIC dla telekomunikacji światłowodowej uzyskują 
nowe funkcjonalności poprzez łączenie wielokrotnych elementów optycznych biernych i 
aktywnych na wspólnym podłożu. N przykład, stabilizator długości fali w połączeniu z 
modulatorem elektrooptycznym ulegają dalszej integracji z matrycą laserów 
półprzewodnikowych o długościach fali DWDM.  
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Analizowany jest rynek pod względem wielu czynników jak: umieszczenia w układzie 

scalonym OEIC konkretnej funkcjonalności, współpracy układu z systemem, poprawa jakości 
systemu poprzez wprowadzanie nowego rozwiązania, standardów szybkości pracy, obecnie 
systemy 10 i 40Gb/s, niezawodności, redukcji ilości elementów, stopnia poprawy 
konkretnych parametrów, redukcji objętości i wagi, odporność na trudne warunki pracy, itp. 
W tej sytuacji najpoważniejszymi kandydatami do integracji są transceivery od szybkości 
155Mb/s, poprzez 622Mb/s do szybkości multi-gigabitowych, startując od integracji 
fotodiody z przedwzmacniaczem i dodając do tego kolejno inne dalsze układy elektroniczne 
występujące standardowo w cyfrowym torze przetwarzania informacji transmitowanej, 
zarówno ze strony odbiornika jak i nadajnika. Przewiduje się, że do roku 2010 większość 
funkcji wejściowych i wyjściowych systemu DWDM będzie całkowicie zintegrowana w 
zaledwie kilku rodzajach OEIC. Obecnie na rynku znajdują się tylko proste układy a 
przewidywane kierunki integracji przedstawiono schematycznie na kolejnych rysunkach.  
 

 
 
Rys. 2.17.4.  Większy stopień integracji optycznych układów scalonych OIS (Optical 
Integrated Circuits)  w bloku wzmocnienia   wzmacniacza optycznego EDFA otrzymano 
poprzez zastosowanie sprzęgaczy światłowodowych wbudowanych wewnątrz biernych i 
aktywnych elementów optycznych.  
 

OEIC są zazwyczaj definiowane jako kombinacja funkcji optycznych i elektronicznych na 
wspólnym podłożu (zarówno hybrydowa jak i monolityczna lub kombinacja obu technik). 
Wyróżnia się także klasę scalonych układów optycznych (OIC) łączących wielokrotne bierne 
elementy optyczne oraz elementy aktywne na wspólnym podłożu lub urządzenia dyskretne 
połączone w sposób zintegrowany. Przykładem układu typu OIC dla DWDM jest chip 
zawierający stabilizator długości fali i modulator elektrooptyczny oraz sprzęgacz wyjściowy, 
co przedstawiono na rys. 2.17.4. Jednym z wyraźnych trendów integracji w ramach OEIC jest 
połączenie sprzęgacza z całym szeregiem optycznych elementów biernych i aktywnych. 
Często jest to sprzęgacz planarny, dopiero na samym końcu połączony z wyjściowym 
włóknem światłowodowym. W tym zakresie przykładem jest połączenie toru biernego z 
torem aktywnym światłowodowego wzmacniacza EDFA, rys. 2.17.5.  

Możliwości integracji odbiorników optoelektronicznych są nadal znaczne. Integracja 
przestrajanego filtru pozwoli odbiornikowi na wybór dowolnego kanału w zakresie 
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przestrajania. Przestrajany odbiornik byłby użyteczny w rekonfigurowalnych węzłach 
dostępowych (add/drop) sieci DWDM, w których niewielka liczba przestrajanych 
odbiorników mogła by być używana do zabezpieczenia pracy znacznie większej ilości 
produkcyjnych odbiorników liniowych, używanych dla każdego kanału lambda.  
 

 
 

Rys. 2.17.5.  a) Schemat blokowy hybrydowego dyskretnego układu optoelektronicznego 
odbiornika 40Gb/s i jego miejsce w światłowodowym systemie telekomunikacyjnym 
dochodzącym do obszaru użytkownika. b) Hybrydowa integracja pełnego odbiornika 
optoelektronicznego dla systemu 40Gb/s, [www.jdsuniphase.com]. 
 

Integracja przedwzmacniacza optycznego, w odbiorniku optoelektronicznym,  jest kolejną 
możliwością poprawy jakości systemu DWDM, szczególnie dla prędkości 40Gb/s i 
wyższych, gdzie projektowanie fotodiody lawinowej jest złożonym zagadnieniem. Już 
obecnie wzmacniacze EDFA poprzedzają odbiorniki w niektórych rozwiązaniach multi-
gigabitowych sieci DWDM. Integracja takiego wzmacniacza EDFA, lub w rozwiązaniu 
planarnym EDWA, jest bardzo atrakcyjną, i intensywnie badaną opcją. Rozważana jest także 
możliwość integracji, przed wzmacniaczem optycznym, kompensatora dyspersji.  

Taki przyszłościowy (mówi się tutaj o perspektywie ok. 10 lat) zintegrowany odbiornik 
optoelektroniczny dla systemu DWDM-TDM pracującego z szybkością ok. 100Gb/s 
zawierałby więc:  

- filtr usuwający residualny sygnał pompy 
- kompensator dyspersji poprzedzającego transmisyjnego odcinka światłowodu, 
- przedwzmacniacz optyczny EDFA, EDWA lub SOA zlokalizowany bezpośrednio 

przed demultiplekserem optycznym i fotodiodą; 
- filtr usuwający sygnał pompy 980nm lub 1480nm; 
- demultiplekser DWDM, z systemem diagnostycznym i monitoringu kanałów lambda; 
- fotodiodę lawinową, lub matrycę fotodiod;  
- przedwzmacniacz transimpedancyjny; lub matryca przedwzmacniaczy;  
- cyfrowy odbiornik elektroniczny klasy 3R; 
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- kilkustopniowy demultiplekser TDM np. 4x10Gb/s lub 16x2,5Gb/s na każdy sygnał 
40Gb/s, lub 10x10Gb/s i dalej 4x2,5Gb/s dla sygnału 100Gb/s.  

Obecnie technicznie możliwa jest integracja diod laserowych i fotodiod z elektronicznymi 
układami scalonymi i elementami optycznymi takimi jak filtry WDM, izolatory, zewnętrzne 
modulatory na podłożu III-V. Ta technologia jest używana od niedawna w 
optoelektronicznym sprzęcie militarnym i lotniczym. Koszt tych elementów jest obecnie od 
100 do 1000 razy wyższy niż seryjnych elementów dla telekomunikacji. Szansą 
telekomunikacji DWDM jest jednak możliwość masowej produkcji elementów. Rynku 
masowego dla optoelektronicznych układów scalonych nie stworzą jednak same systemy 
dalekosiężne i sieci szkieletowe. Dopiero szerokie zastosowanie technologii DWDM w 
systemach METRO i LAN może taki rynek stworzyć, i ta perspektywa jest oceniana na ok. 10 
lat. Dalsze rozszerzenie rynku stworzy doprowadzenie światłowodu do indywidualnego 
użytkownika sieci oraz nowe aplikacje systemów światłowodowych już bezpośrednio na 
terenie użytkownika – obejmujące własnościową sieć wewnętrzną, systemy domu 
inteligentnego, światłowodowe połączenia pomiędzy różnymi platformami, TV, komputer, 
telefon. Te problemy są rozważane w perspektywie ponad 10 lat.  
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2. 18.  System Zarządzania Mocą Optyczną DWDM 
 

W optycznym środowisku transmisyjnym DWDM konieczne jest istnienie systemu 
zarządzania mocą w grupach kanałów i w indywidualnych kanałach lambda. Równoważenie 
mocy, dostosowujące poziom mocy optycznej w grupie kanałów przeznaczonych dla jednego 
światłowodu jest konieczne do konstrukcji transmisyjnego sygnału multipleksowanego. Moc 
w indywidualnych kanałach lambda przeznaczonych dla jednego światłowodu nie może się 
różnić. Z kolei dostosowywanie poziomu mocy w indywidualnym kanale lambda jest 
konieczne w celu zapewnienia w sieci usług lambda. Zapewnienie tych dwóch 
funkcjonalności jest jedną z fundamentalnych podstaw budowy sieci DWD całkowicie 
optycznych.  

W łączu DWDM wszystkie sygnały optyczne muszą być wzmocnione w jednakowym 
stopniu. Ponieważ wzmocnienie EDFA nie jest jednorodne w paśmie stosuje się spłaszczające 
charakterystykę EDFA bierne braggowskie korektory wzmocnienia. Stosuje się także 
korekcję aktywną poprzez dołączenie w szereg do EDFA wzmacniacza Ramana o 
kompensującym kształcie swojej charakterystyki wzmocnienia wobec wzmacniacza EDFA. 
Dodatkowo wzmacniacz Ramana rozszerza użyteczne pasmo DWDM. W przypadku braku 
technik równomiernego wzmacniania całego szerokiego pasma DWDM technika ta nie była 
by użyteczna praktycznie.  

Gdy wielokrotne sygnały, emitowane przez wielokrotne lasery, przenoszące różne 
formaty sygnałowe, pochodzące z  różnych wielokrotnych lokalizacji sieci optycznej, różnie 
odległe od przełącznika optycznego są optycznie przełączone do jednego wspólnego 
światłowodu, będą oczywiście posiadać bardzo różne poziomy mocy po przybyciu do portów 
przełącznika. Jeśli te sygnały są przełączane przez matrycę przełącznika i multipleksowane do 
światłowodu bez żadnej modyfikacji względem ich poziomów mocy, wówczas w 
światłowodzie wystąpią znaczne, niedopuszczalne,  różnice poziomów mocy w kanałach 
lambda sygnału DWDM. Taka rozbieżność pomiędzy najsilniejszą i najsłabszą długością fali 
zmusza operatora takiego hipotetycznego, niezrównoważonego systemu DWDM do podjęcia 
jednej z dwóch decyzji, obu bardzo niekorzystnych. 

Pierwszym wyborem jest dopasowanie wzmocnienia sieci do najsilniejszego sygnału. 
Pamiętając, że DWDM składa się z wielokrotnych punktów wzmacniających na drodze 
sygnału optycznego pomiędzy jego wejściem i wyjściem z sieci, najsilniejszy sygnał będzie 
ciągle regenerowany do odpowiedniego poziomu. Ponieważ sieć jest optymalizowana dla 
tego sygnału, osiągnie on miejsce przeznaczenia z poprawnym poziomem mocy. Niestety 
wszystkie inne długości fali w światłowodzie nie otrzymają dostatecznej mocy dla 
podtrzymania swojego poziomu. Po wielokrotnych stopniach wzmacniania, najsłabsze z tych 
sygnałów całkowicie zanikną, podczas gdy większość innych sygnałów nie dotrze do miejsc 
przeznaczenia z odpowiednim poziomem mocy. Wzmacnianie optyczne bazujące na 
poziomie sygnału najsilniejszego dla w rezultacie utratę długości fal w miarę transmisji 
sygnałów przez sieć. W związku z tym wzmocnienie optyczne w sieci DWDM dopasowane 
do poziomu najsilniejszego sygnału nie jest rozwiązaniem realizowalnym.  

Drugą możliwością wyboru jest dostosowanie wzmocnienia w sieci DWDM do 
najsłabszej długości fali w spektrum. W miarę propagacji sygnału przez sieć, najsłabszy 
sygnał będzie ciągle wzmacniany do poziomu wymaganego dla transmisji przez sieć. 
Niestety, reszta sygnałów w światłowodzie będzie wzmacniana znacznie poza tą wymaganą 
wartość. Rezultatem tego zjawiska, po wielokrotnych wzmocnieniach, są sygnały które są 
zbyt silne aby moc podlegać propagacji w jednym światłowodzie. Wynikła nieliniowość 
zniszczy całą transmisję sygnałów. Ten wybór jest również nie możliwy do realizacji.  

Można próbować znaleźć złoty środek pomiędzy sygnałami najsilniejszym i najsłabszym. 
Niestety, czynnikiem ograniczającym jest maksymalna ilość mocy, która może być 
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wstrzyknięta do najsilniejszej długości fali. Rezultat jest taki sam jakby operator wybrał 
wzmocnienie sieci dla sygnału najsłabszego.  

Jedynym rozwiązaniem dla całkowicie optycznej przełączanej sieci DWDM jest 
spowodowanie, że wszystkie długości fal dostarczone do jednego światłowodu z różnych 
lokalizacji sieci (czyli kanałów lambda o różnej historii), są zrównoważone pod względem 
mocy do tego samego poziomu. Oznacza to konieczność redukcji mocy w sygnałach 
najsilniejszych w celu wyrównania ich z najsłabszymi. Z zewnątrz wygląda to na stratę 
efektywności bilansu mocy sieci poprzez wyrównywanie poziomu do najniższego wspólnego 
mianownika. Jednak sytuacja jest taka, że jeśli już poziomy sygnałów są zrównoważone to 
wszystkie kanały mogą być wzmocnione do maksymalnego dopuszczalnego poziomu mocy. 
W przypadku braku w całkowicie optycznej sieci DWDMN mechanizmu wyrównywania 
mocy kanałowych, nie istnieje praktyczne rozwiązanie  przełączania fotonicznego.  

Całkowicie optyczna sieć DWDM musi posiadać możliwość „dyscyplinowania” 
indywidualnej długości fali do pre-determinowanego poziomu mocy. Takie same 
nieliniowości, które ograniczają powyżej omówione nierealizowalne opcje operatorskie mogą 
być wprowadzone przypadkowo przez indywidualną długość fali w momencie jej wejścia do 
sieci. Niezależnie od tego jak indywidualna długość fali z nadmiarem mocy jest 
wprowadzona do sieci, taka sama strata sygnału nastąpi dla wszystkich długości fal wewnątrz 
światłowodu.  

Każda długość fali musi być ciągle monitorowana ze względu na poziom mocy w celu 
zapewnienia, że sygnały wewnątrz światłowodu nie będą zakłócone przez „niewłaściwe 
zachowanie” danej długości fali. Monitoring na poziomie protokołu jest istotny dla celów 
zarządzania siecią, nie jest on jednak wystarczająco szybki aby zabezpieczyć sieć przed utratą 
sygnału w przypadku nadmiernego poziomu mocy jednej z długości fal. W związku z tym, 
każda długość fali objęta działaniem danego przełącznika fotonicznego musi być 
monitorowana pod względem poziomu mocy, oraz konieczne jest zastosowanie bardzo 
szybkiego układu sprzężenia zwrotnego połączonego z dynamicznym tłumikiem. Tłumik 
służy do zmiany strat specyficznej długości fali  lub w światłowodzie. Przez połączenie 
monitora mocy z dynamicznym tłumikiem można „dyscyplinować” długość fali do 
odpowiedniego poziomu bardzo szybko, i w ten sposób zapobiegać przerwom w ruchu na 
innych długościach fali spowodowanym jedną długością fali.  

W przypadku braku możliwości dyscyplinowania nie ma dobrych metod zapewnienia, że 
długość fali wstrzyknięta w sieć nie spowoduje zakłócenia lub wręcz przerwy w transmisji na 
przyległych długościach fali. W związku z tym operator sieci musi posiadać zaufanie do 
użytkownika każdej długości fali, że będzie utrzymywał odpowiednie poziomy mocy w całej 
sieci. Możliwe jest oczywiście wprowadzenie kontraktów użytkowania długości fali w sieci 
optycznej penalizujących użytkownika za zablokowanie działania sieci. Jest jednak mało 
prawdopodobne, że jakikolwiek operator uruchomi sieć bazując na zaufaniu do nieznanych 
stron umowy dzielących wspólny światłowód. To fundamentalne ograniczenie doprowadziło 
operatorów do wdrożenia rozwiązań, w których właśnie operator sieci DWDM jest 
właścicielem lasera i odbiornika. To rozwiązanie jest jednak krótkoterminowe, i nie posiada 
charakteru rozwiązania dla sieci całkowicie optycznej. Zamiast tego wprowadza wszystkie te 
same ograniczenia dla sieci DWDM w rozwiązaniu nie całkowicie optycznym jak: znaczne 
koszty oraz ograniczona możliwości unowocześnienia i skalowalności.  

Możliwość wyrównywania mocy długości fali dostarczanych dla danego światłowodu i 
dyscyplinowania indywidualnych długości fali w przypadku przekroczenia przez nie 
uzgodnionego dla danej sieci poziomu maksymalnego jest sprawą zasadniczą dla budowy 
sieci DWDM całkowicie optycznej. Bez tych możliwości sieć jest zmuszona do 
obligatoryjnego korzystania z konwersji i przełączania OEO. Takie rozwiązania korzystają ze 
znacznie większej mocy, generują znaczne ilości ciepła, i zajmują znaczną przestrzeń, jednak 
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są jedyną bezpieczną opcją operatora w przypadku braku wymienionych funkcjonalności. 
Niestety, rozwiązania OEO posiadają ścisłe ograniczenia przepływnościowe i posiadają takie 
same niewygodne mechanizmy unowocześniania, jak ich relacje z DWDM. Wydaje się, że 
wyłącznie przy pomocy wprowadzenia sieci całkowicie optycznych, z wbudowanymi 
mechanizmami równoważenia mocy i dyscyplinowania długości fal, może nastąpić dalszy 
rozwój sieci DWDM. Reguła OEO zdaje się powoli wyczerpywać.  
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2. 19.  Bierne elementy optyczne  
 
2. 19. 1.   Polaryzatory światłowodowe  

Światłowodowe polaryzatory in-line dostępne na rynku posiadają współczynnik 
ekstynkcji typowo 40dB i maksymalnie 45bD, straty wtrącenia 0,1dB typowo i maksymalnie 
0,5dB w paśmie 1550nm. Polaryzatory światłowodowe oprócz telekomunikacji są stosowane 
w żyroskopach światłowodowych i czujnikach. Dla zastosowań telekomunikacyjnych są 
optymalizowane dla pasm 1310  i 1550nm. Wykonywane są w wersji całkowicie 
światłowodowej nie zawierającej optyki objętościowej ani filtrów cienkowarstwowych. 
Dostarczane są zazwyczaj w obudowie metalowej rurkowej ze standardowymi 
telekomunikacyjnymi złączami światłowodowymi. Posiadają minimalne odbicia wsteczne 
przy pracy z sygnałem szerokopasmowym.  

 

 
 

 
 

Rys. 2.19.1.  Polaryzatory światłowodowe [www.protodel.com], [www.ozoptics.com].  
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2. 19. 2.   Kompensatory dyspersji chromatycznej  
 

W systemach DWDM stosuje się kilka metod kompensacji dyspersji. Jedna z nich polega 
na zastosowaniu skupionego elementu światłowodowego wtrącanego w odpowiednie miejsce 
toru transmisyjnego. Taką metodą stosuje się do kompensacji istniejących torów, na które 
system DWDM jest nakładany jako unowocześnienie.  

 
 

 

 
 
Rys. 2.19.2.  Światłowodowy komercyjny kompensator dyspersji chromatycznej 
[www.corningoti.com].  
 

 
 

Rys. 2.19.3.   Światłowodowy kompensator dyspersji dla systemu WDM. Okres 
światłowodowej siatki Bragga jest liniowo zmieniany w   celu odbicia opóźniających się 
składowcyh długości fal przed tym jak zostaną odbite  „szybsze” długości fali. Szybsze 
długości fali muszą propagować głębiej w strukturę siatki zanim zostaną odbite wstecz.   
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Rys. 2.19.4.   Produkcja światłowodowej siatki Bragga o zmiennej stałej siatki. W celu 
spełnienia wymagań odnośnie dokładności przemysłowej produkcji światłowodów Bragga o 
zmiennym okresie siatki dla celów światłowodowych kompensatorów dyspersji, światłowód 
jest umieszczany w kalibrowanym spiralnym rowku na obrotowej szpuli. Proces produkcji 
jest elastyczny, zarządzany komputerem, i odpowiedni dla produkcji wielko-skalowej, 
[www.3m.com]. 
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2. 19. 3.  Filtry spłaszczające charakterystykę wzmocnienia  
 

Istnieje kilka technologii wykonywania filtrów spłaszczających zmiany wewnątrz  pasma 
wzmocnienia światłowodowych wzmacniaczy REDFA, a EDFA w szczególności. Dwie 
główne grupy to techniki aktywne i bierne. Techniki aktywne polegają na zastosowaniu 
komplementarnego, do wzmacniacza EDFA, wzmacniacza SRS. O dobranej charakterystyce 
wzmocnienia o przeciwnych wahaniach w paśmie C lub L. Techniki bierne polegają na 
zastosowaniu odpowiednich selektywnych filtrów światłowodowych braggowskich lub 
innych. Na ogół metody kompensacji nachylenia charakterystyki wzmocnienia w paśmie 
DWDM są złożone instrumentalnie i dość kosztowne. Płaska charakterystyka wzmocnienia 
wzmacniacza EDFA jest wymagana w systemie WDM w celu uniknięcia nierównych 
wzmocnień w różnych kanałach i wynikającego z tego wzrostu przesłuchów 
międzykanałowych. Metoda spłaszczania charakterystyki wzmocnienia powinna być 
relatywnie prosta i tania.  
 

 
 
Rys. 2.19.5.  Spektrum wzmocnienia światłowodowego, dwurdzeniowego wzmacniacza 
EDFA. Dla większych mocy optycznych zmiany wzmocnienia wynoszą w granicach pasma 
1525 – 1555nm  - 0,7dB. Dla mniejszych mocy optycznych zmiany wzmocnienia wynoszą 
jedynie ok. 1dB, [New South Wales Uni., Australia].  
 

Jedna z metod wyrównywania wzmocnienia polega na zastosowaniu światłowodu 
dwurdzeniowego. Jest to metoda znacznie prostsza od pozostałych. Światłowód 
wzmacniający EDFA posiada dwa rdzenie. Jeden rdzeń jest domieszkowany erbem a drugi 
jest nie domieszkowany. Wejściowy sprzęgacz światłowodowy łączy dwie wiązki światła w 
rdzeniu domieszkowanym erbem – jedną wiązkę sygnałową 1550nm i wiązkę pompującą 
980nm. Na zakończeniu światłowodu dwurdzeniowego sprzęgacz wyjściowy, podłączony do 
rdzenia domieszkowanego, separuje wzmocniony sygnał użyteczny 1550nm od resztkowej 
mocy pompy. Sprawność sprzężenia z domieszkowanego rdzenia do rdzenia nie 
domieszkowanego jest największa dla długości fali 1533nm, gdzie  wzmocnienie EDFA jest 
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maksymalne. Sprzężenie odwrotne (wsteczne) jest mniejsze, z powodu różnicy w 
domieszkowaniu rdzeni.   

Spektralne charakterystyki wzmocnienia wzmacniacza EDFA dwurdzeniowego, 
przedstawione na rys. 2.19.5., są bardziej płaskie dla większych mocy optycznych pompy na 
poziomie 50mW. Zmiany mocy są rzędu 0,7dB. Zmiany te wzrastają nieco dla niższych mocy 
pompy ale wynoszą zaledwie 1dB dla 28mW. Stopień spłaszczenia charakterystyki 
wzmocnienia wzmacniacza EDFA DWDM zależy od długości światłowodu. Dla krótszych 
światłowodów zmiany wzmocnienia są większe. Charakterystyka szumowa wzmacniacza 
EDFA jest funkcją mocy pompy i długości światłowodu. Większe moce pompy dają mniejsze 
szumy wzmacniacza. Większe długości światłowodu dają większe szumy wzmacniacza. 
Charakterystyki szumowe dwurdzeniowego wzmacniacza EDFA są w okolicach 4dB, co jest 
wartością niską w porównaniu z innymi metodami spłaszczania charakterystyki wzmocnienia.  

Parametry światłowodu dwurdzeniowego tworzącego wzmacniacz EDFA są następujące: 
rdzeń domieszkowany   erbem o koncentracji 280ppm, średnica rdzenia domieszkowanego 
3,2µm, skokowy profil refrakcyjny, współczynnik załamania rdzenia 1,478,  apertura 
numeryczna0,23, tłumienność 4,8dB dla 1533nm. Rdzeń nie domieszkowany o średnicy 
3,2µm, profil skokowy, współczynnik załamania rdzenia 1,477, apertura numeryczna 0,22. 
Odległość między-rdzeniowa wynosiła 11,25µm. Długość światłowodu wzmacniacza 
wynosiła 11m. Światłowód wzmacniający dwurdzeniowy nie jest produkowany komercyjnie 
[www.unsw.edu.au].  
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2.19.4. Złącza rozłączne i trwałe połączenia światłowodowe   
 

Jakość połączeń światłowodowych posiada szczególne znaczenie w systemach DWDM. 
Wszelkie nieidealności połączeń mogą mieć zasadniczy i bezpośredni wpływ na parametry 
transmisyjne systemu DWDM jak np. przesłuchy międzykanałowe, stopę błędów transmisji.  
Zarówno w przypadku trwałych połączeń światłowodów, lub połączeń rozłącznych 
światłowodów z urządzeniami systemowymi, podstawowym problemem jest justacja. Jakość 
justacji decyduje o jakości połączenia, jego klasie i cenie. Podobnie jak złącze elektroniczne 
zapewnia rozłączalne połączenie pomiędzy obwodami elektrycznymi, złącze światłowodowe 
zapewnia połączenie pomiędzy obwodami optycznymi. Celem jest połączenie światłowodu z 
nadajnikiem, odbiornikiem, innym światłowodem z jak najmniejszą stratą mocy optycznej 
przechodzącej przez połączenie. Rys. 2.19.6. przedstawia uproszczony i typowy przykład 
okablowania i połączeń światłowodowych na terenie własnościowym użytkownika. 
Wymagane są połączenia światłowodów z urządzeniami funkcjonalnymi, w punktach 
końcowych na wyjściach  i w patchpanelach - światłowodów za światłowodami.  

 

 
 
Rys. 2.19.6.  Uproszczony i typowy schemat okablowania zakończenia sieci u użytkownika. 
Światłowody łączą urządzenia do patch paneli. Konieczne są złącza na wyjściu PC, do patch 
paenelu i do przełącznika.  
 

 
 
Rys. 2.19.7.   a) Popularne złącza światłowodowe bazujące na kalibrowanym wałku 2,5mm; 
b) złącze matrycowe.  
 

W każdym przypadku połączeń światłowodów – trwałych czy rozłącznych podstawowym 
zagadnieniem jest jakość justacji. Połączenie idealne justuje światłowody całkowicie 
bezstratnie. Połączenie idealne jest całkowicie przezroczyste, zupełnie niewidzialne ani dla 
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systemu ani dla urządzeń pomiarowych, ani dla bezpośredniej obserwacji. Oczywiście 
wykonanie takiego połączenia idealnego nie jest możliwe. W rzeczywistości połączenia 
trwałe i rozłączne wykazują straty optyczne, wynikające z nie idealności wzajemnego 
dopasowania łączonych elementów. Rzeczywiste światłowody, elementy złączy, narzędzia 
łączące, posiadają określone tolerancje produkcyjne i techniczne, które są przyczyną 
niemożliwości realizacji połączenia idealnego. Typowe przyczyny strat złączy 
światłowodowych wynikają z tolerancji wymiarów geometrycznych światłowodów i 
konektorów jak: rozsunięcie poprzeczne, niedopasowanie kątowe, niedopasowanie apertur 
numerycznych lub średnic pól modowych, różnice w wymiarach rdzeni,  ekscentryczność 
położenia rdzeni, eliptyczność i owalność rdzeni, niedopasowanie średnic płaszczy bądź 
średnic zewnętrznych włókien. Inną przyczyną są odbicia Fresnela, które występują gdy 
światło przechodzi pomiędzy ośrodkami o różnych współczynnikach załamania, jak na 
przykład ze światłowodu w powietrze. Podczas przechodzenia pomiędzy ośrodkami niewielka 
część światła jest odbijana z powrotem do wnętrza włókna. W połączeniach, gdzie 
konstrukcja złącza dopuszcza szczelinę pomiędzy światłowodami, straty odbiciowe 
spowodowane przez tą szczelinę powietrzną wynoszą ok. 0,34dB. W niektórych 
rozwiązaniach złączy szczelinę można wypełnić płynem immersyjnym o współczynniku 
załamania dopasowanym do rdzeni łączonych światłowodów.  

Współczesne światłowody i elementy złączy światłowodowych oraz urządzenia do 
wykonywania złączy rozłącznych i trwałych (np. spawów) są wykonywane z bardzo 
niewielkimi tolerancjami mechanicznymi i technologicznymi, zupełnie niemożliwymi do 
osiągnięcia jeszcze kilkanaście lat temu. To znacznie pomaga w minimalizacji strat 
spowodowanych czynnikami mechanicznymi. Istnieją konkurencyjne metody justacji, 
bazujące na technikach optycznych a nie mechanicznych, z zastosowaniem soczewek do 
kolimacji i skupiania światła pomiędzy łączonymi elementami optycznymi i światłowodami. 
Dominującą technologią złączy jest precyzyjne pasowanie wałek – tuleja - otwór.  

Ocena złączy światłowodowych obejmuje rozważenie i pomiar wielu różnych parametrów 
i charakterystyk. Niektóre są analogiczne do podobnych elementów elektronicznych jak, 
zakres temperatury pracy, odporność na uderzenia i wibracje, trwałość – mierzona liczbą 
połączeń i rozłączeń konektora. Tutaj, szczególnie dla systemów DWDM, najistotniejsze są 
straty wtrącenia i straty wsteczne. Straty wtrącenia wyrażane są redukcją mocy optycznej 
podczas przechodzenia fali przez połączenie spowodowane przez zastosowania w ciągłej linii 
tego połączenia. Pomiary strat wtrącenia polegają na pomiarze mocy optycznej przechodzącej 
przez ciągły odcinek światłowodu, przecięci światłowodu, wykonaniu złącza i ponownym 
pomiarze transmisji w tym odcinku. Moc przechodząca przez światłowód będzie niższa 
ponieważ wykonane połączenia powodują dodatkowe straty optyczne. Straty wtrącenia IL 
(insertion loss) wyrażane są zależnością:  

)/log(10)( 21 PPdBIL =                                      (2.19.1) 
gdzie: P2 – moc przechodząca przez oryginalny, nie przecięty światłowód, P1 – moc optyczna 
przechodząca przez światłowód, na którym wykonano połączenie. Straty wtrącenia są bardzo 
istotnym problemem złączy światłowodowych (i innych elementów optycznych i 
optoelektronicznych wtrącanych w transmisyjny tor światłowodowy, a szczególnie tor 
DWDM) z powodu redukcji mocy optycznej docierającej do odbiornika. Straty wtrącenia 
połączeń światłowodowych zawierają się w granicach od 0,01dB dla trwałych spawów 
światłowodowych, przez 0,2dB – 0,5dB dla standaryzowanych telekomunikacyjnych złączy 
światłowodowych, do ok. 3dB dla złączy pomiędzy światłowodami plastikowymi.  
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Rys. 2.19.8.  Złącza światłowodowe i przejściówki  [www.senko.com]. 
 

 

 
 

Rys. 2.19.9. Patchcordy światłowodowe utrzymujące polaryzację, światłowody 
metalizowane,  patchcordy hermetyczne, [www.ozoptics.com] 
 

W światłowodowym telekomunikacyjnym systemie jednomodowym, a szczególnie 
DWDM,  bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest jakakolwiek wsteczna propagacja mocy 
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optycznej z powrotem w kierunku źródła laserowego. Nawet niewielkie odbicia wsteczne 
mogą modulować źródło laserowe powodując znaczny, niekontrolowany wzrost szumów 
systemowych. Dlatego ważna jest redukcja odbić, tak aby odbita energia nie mogła dosięgnąć 
źródła. Straty wsteczne złącza odnoszą się do redukcji energii odbitej w porównaniu do 
energii padającej. Większe straty są pożądane w celu minimalizacji lub wyeliminowania  
efektów odbitej energii. Odbicia Fresnela mogą być poważnym źródłem odbitej energii. 
Jednym z ważnych sposobów redukcji tych strat jest zapewnienie, że łączone światłowody 
stykają się dokładnie ze sobą wzajemnie. To jest często wykonywane poprzez wykonywanie 
tulejki łącza o niewielkim promieniu. Ten typ wykończenia końcowego układu włókno – 
tuleja jest nazywany układem z kontaktem fizycznym PC (physical contact).  

Nieznaczne nachylenie końcowych powierzchni prowadzi do konstrukcji złącza 
nachylonego z kontaktem fizycznym APC (angled PC). Technika nachylenia w złączach 
może prowadzić do dalszego wzrostu strat wstecznych.  Złącza PC i APC są rozwiązaniami 
zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się odbitej fali optycznej wstecz w kierunku źródła. 
Określa się szereg poziomów strat wstecznych w złączach światłowodowych. Pomiary 
wskazują, jak bardzo  moc odbita jest poniżej poziomu mocy optycznej padającej w kierunku 
transmisji. Typowe wartości katalogowe strat wstecznych dla różnych rodzajów złączy 
światłowodowych są następujące: PC (Physical Contact) >-30dB, SPC (super PC) >-40dB, 
UPC (ultra PC) >-50dB, APC (angled PC) >-60dB. Ponieważ systemy analogowe są 
najbardziej czułe na szum odbiciowy, wymagają one typowo większych strat odbiciowych niż 
systemy cyfrowe. System analogowe najczęściej używają wykończenia złączy typu APC o 
stratach odbiciowych wynoszących typowo –68dB. Systemy wielomodowe typowo tolerują 
straty odbiciowe rzędu –20dB lub mniejsze. 

 

 
 

Rys. 2.19.10. Światłowodowe złącze pomiędzy kablami taśmowymi, typu rowek V,  
[www.ozoptics.com]. 
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 Tradycyjna metoda oprawiania zakończenia światłowodu jest kilkuetapowa i wymaga 
przygotowania włókna optycznego, wklejenia go w złącze klejem epoksydowym, zaciśnięcie 
mechanicznej obudowy kabla na obudowie złącza, uwzględniając cięgło mechaniczne kabla, 
ułamanie końca światłowodu, polerowanie końca złącza do wymaganego stopnia płaskości 
optycznej. Konieczność stosowania kleju epoksydowego wprowadza dodatkową złożoność w 
proces technologiczny przygotowania zakończenia światłowodu. Nieprawidłowo 
zastosowany brudzi powierzchnie optyczne, posiada stosunkowo długie czasy utwardzania, 
wymaga dość złożonej, trudnej do automatyzacji, procedury aplikacyjnej, wymaga sprzętu 
takiego jak piece do utwardzania,   precyzyjne aplikatory, itp. Jednakże przez długi czas klej 
epoksydowy był uważany za niezbędny element technologii stabilnych i trwałych zakończeń 
światłowodowych.   
 
Tabela 2.19.1.  Międzynarodowe standardy złączy światłowodowych.  

 
 

Obecnie coraz częściej stosowane są nowe złącza bez-epoksydowe. Złącza te posiadają 
dobre właściwości utrzymywania światłowodu w ustalonej pozycji, nie wykazują degradacji 
właściwości optycznych w porównaniu ze złączami epoksydowymi, natomiast wykazują 
znaczną redukcję w czasie aplikacji i kosztach. Niektóre konektory uczyniły niepotrzebnym 
proces szlifowania zakończenia światłowodu. Kontrola geometrii zakończenia światłowodu 
jest bardzo ważna, szczególnie w zastosowaniach jednomodowych w celu redukcji odbić. Ze 
wszystkich czynników składających się na zakończenie konektora światłowodowego, 
polerowanie jest najbardziej krytyczne i najbardziej podatne na możliwe błędy 
technologiczne. A przecież proces polerowania wydaje się z technologicznego punktu 
widzenia czynnością trywialną, ani trudną ani tajemniczą. Inne etapy procesu 
technologicznego takie jak zaciskanie są związane głównie z mechanicznym umocowaniem 
światłowodu w złączu i następnie zapewnieniem odpowiedniej odporności mechanicznej 
złącza i jego połączeniem z obudową kabla światłowodowego. Jako ostatni etap, polerowanie 
przygotowuje powierzchnię do wykonania złącza optycznego z drugą analogiczną 
powierzchnią. Powierzchnia nie powinna mieć defektów, niejednorodności na powierzchni 
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światłowodu, zaburzeń geometrii tulei aby nie zaburzać przechodzącej przez powierzchnię 
fali optycznej.  

Podczas gdy konektor jest połączeniem rozłączalnym, złącze spawane lub klejone jest 
połączeniem trwałym. Niektóre złącza trwałe można wykonywać powtórnie w tym samym 
miejscu, mają odpowiedni zapas światłowodu z obu stron, ale zupełnie nie są one 
przeznaczone nawet do awaryjnych czy eksploatacyjnych rozłączeń. Najbardziej popularnym 
rodzajem złącza trwałego jest złącze spawane. Światłowody są dokładnie justowane i 
miejscowo topione aż do połączenia na gorąco. Takie połączenia oferują najniższe straty, 
zazwyczaj poniżej 0,1dB. Koszty sprzętu do wykonywania spawów na gorąco są znaczne. 
Złącza spawane stosuje się standardowo w połączeniach światłowodów telekomunikacyjnych, 
a szczególnie w systemach dalekosiężnych. W takich rozwiązaniach konieczne jest uzyskanie 
jak najniższych strat całego optycznego toru transmisyjnego, i nawet znaczne koszty sprzętu 
do spawania są uzasadnione. Sprzęt do spawania jest wysoce zautomatyzowany i pozycjonuje 
samodzielnie łączone światłowody w czasie procesu spawania w celu otrzymania 
minimalnych strat. Wysokie koszty spawarki są uzasadnione ekonomicznie w przypadku 
wykonywania tysięcy spawów rocznie. Dopiero przy takim poziomie aplikacji spawy mogą 
być tańsze niż trwałe złącza mechaniczne.  

Trwałe złącza mechaniczne, które są wykonywane do połączeń czasowych układów 
optycznych, prac reperacyjnych i odtworzeniowych oferują, w wielu przypadkach, szybką i 
łatwą alternatywę dla złączy spawanych. Niektóre trwałe połączenia mechaniczne posiadają 
charakter permanentny. Na przykład posiadają rodzaj obudowy nierozbieralnej. Są używane 
do połączeń trwałych np. dla zworek optycznych (analogicznych do jumpersów na 
klasycznych płytach elektronicznych). Niektóre trwałe światłowodowe złącza mechaniczne są 
rozmontowywalne, np. w postaci rowka V.  

Konektory oferują rozłączalną metodę łączenia światłowodów z nadajnikami i 
odbiornikami optycznymi, innymi światłowodami, elementami funkcjonalnymi takimi jak: 
sprzęgacze, multipleksery, itp. Niektóre rodzaje takich standaryzowanych złączy 
rozłączalnych przedstawiono na rysunkach 2.19.9. oraz 2.19.10. Większość konektorów 
posiada formę zamontowanej na kablu wtyczki. Wtyczka ta pasuje do cylindrycznej 
kalibrowanej tulei. Układ dopasowania może zawierać powierzchnie sprężyste w celu 
ułatwienia automatycznej justacji, rowki kalibracyjne w celu kątowego ustawienia złącza, itp. 
W tabeli 2.19.1. przedstawiono główne rodzaje konektorów światłowodowych wraz z ich 
typowymi parametrami technicznymi.  

Złącza światłowodowe typu SC.  Zostały opracowane w początku lat dziewięćdziesiątych 
jako złącza uniwersalne do zastosowań ogólnych. Są rekomendowane do zastosowań budowy 
okablowania strukturalnego na terenie nieruchomości użytkownika dla systemów takich jak 
ATM, Fibre Channel, FDDI o niskich kosztach. Konektory SC używają standardowej tulei 
2,5mm, wtykowy mechanizm blokujący i posiadają zabezpieczenia przeciwko utracie 
kontaktu optycznego przez rozciąganie kabla optycznego zawierającego złącze. Pojedyncze 
wtyczki konektorowe mogą posiadać boczny mechanizm zatrzaskowy do połączenia z innymi 
konektorami w matryce liniowe multi-konektorowe.  

Złącza światłowodowe typu ST. Złącza były oryginalnie rozwinięte przez firmę AT&T. 
Zawierają szybko rozłączalne połączenie bagnetowe. Klin zapewnia trwałe, powtarzalne 
dopasowanie ze sprzęgającą tuleją. Na rynku są dostępne w szeregu podtypów, w tym 
ceramiczne, polimerowe, stalowe, epoksydowe, bez-epoksydowe. Konektory ST są najszerzej 
używanymi rodzajami rozłączalnych złączy światłowodowych. 

Złącza światłowodowe typu FC. Pochodzą z przemysłu telekomunikacyjnego, gdzie są 
najczęściej stosowane. Używają połączenia gwintowanego  i tuleje 2,5mm. Niektóre odmiany 
tego typu konektora zawierają zmienny stożek w celu osiągnięcia najniższych strat 
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połączenia. Stożek pozwala na rotację jednej tulei względem drugiej w celu minimalizacji 
strat optycznych. Konektor jest stożkowy, tak że następuje zawsze samo-centrowanie układu.  

Złącza światłowodowe typu FDDI MIC oraz typu ESCON. Zostały zaprojektowane aby 
spełnić wymagania normy ANSI X3.166 FDDI PMD (Physical Medium Dependent). Jest to 
konektor dupleksowy. Stosuje mechanizm z bocznym zatrzaskiem. Posiada dwie tuleje 
2,5mm oraz trwałą obudowę zabezpieczającą w celu ochrony tulei. Konektor może być 
stożkowy, zgodnie ze specyfikacjami światłowodowego standardu transmisyjnego FDDI 
(fiber distributed data interface). Może być także stosowany poza obszarem FDDI. Konektory 
ESCON są używane w kanałowych  interfejsach ESCON firmy IBM. Są one podobne do 
konektorów FDDI MIC, ale stosują wciągane obudowy.  
 

 
 
Rys. 2.19.11.   Światłowodowe złącze matrycowe jest zastosowane do uproszczonej obudowy 
typu backplane ma płycie elektronicznej.  
 

Złącza światłowodowe typu MT-RJ. Jeden z najnowszych stylów budowy 
światłowodowych złączy rozłączalnych. Ostatnio osiągnęły szerokie wsparcie przemysłowe. 
Złącze MT-RJ jest dwu-światłowodowe, przypominające standardową wtyczkę telefoniczną. 
Podobieństwo jest intencjonalne, ponieważ konektor jest przewidziany do zastąpienia złączy 
ST i S.C. w pomieszczeniach kablowych i przy użytkowym sprzęcie sieciowym, np. 
biurkowym PC. Złącze pasuje do tego samego gniazdka co wtyczka RJ-45. Pozwala to na 
zastosowanie światłowodu w sprzęcie sieciowym, patch-panelach, instalacjach i 
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wielokrotnych złączach ściennych bez zabierania znacznej ilości miejsca. Konektor zawiera 
wtyczkowy mechanizm sprzęgający i posiada pojedynczy, bez-haczykowy zatrzask. Ten 
rodzaj konektora nie używa tradycyjnego mechanizmu dopasowania światłowodów poprzez 
dwie wtyczki belkowe łączone wewnątrz sprzęgającego adaptera tulejkowego. Konektor MT-
RJ posiada konstrukcję typu wtyczka – gniazdko. Wtyczka na kablu typu patch wkładana jest 
bezpośrednio do gniazdka na panelu lub płycie czołowej (przyrządu, komputera, karty 
sieciowej, huba, itp.). Światłowody są zakończone bezpośrednio z tyłu gniazdka metodą bez-
epoksydową i nie wymagającą polerowania. Metoda jest podobna do sposobu blokowania 
kabla miedzianego.  

Konektory dla światłowodów plastikowych. Są dostępne w niskiej cenie w celu szybkiego 
zakończenia kabla światłowodowego, nawet jeśli ceną są zwiększone straty. Większość 
konektorów nie wymaga stosowania epoksydu. Umożliwiają przycinanie światłowodu 
ostrzem. Niektóre nie wymagają, a niektóre wymagają polerowania. Straty są rzędu 1-3dB. 
Wiele rozwiązań posiada charakter własnościowy. Jednakże wyłoniło się kilka szerszych 
standardów. Standaryzowane aplikacje zawierają MIDI i cyfrowe audio, przemysł 
motoryzacyjny i automatykę przemysłową. Wiele złączy dla światłowodów plastikowych 
zawiera źródła DEL i detektory bezpośrednio w swoich obudowach standaryzowanych w celu 
redukcji kosztów i uproszczenia budowy systemu transmisyjnego oraz rozszerzenia stopnia 
standaryzacji.  

Konektory matrycowe. Wielowłóknowe, matrycowe konektory światłowodowe oraz 
konektory taśmowe (nazywane także wstążkowymi) ostatnio zyskują znacznie na 
popularności. Konektory typu MT, używające małej tulei organizowane są w zestawy 4 
krotne, 8, 12, 16 światłowodowe. Umożliwiają budowę gęstych interfejsów połączeniowych 
dla DWDM. Takie konektory są stosowane głównie w matrycach światłowodowych 
zastępujących, poprzednio używane, klasyczne połączenia koaksjalne do komputerów typu 
mainframe. Złącza oferują wygodny, kompaktowy i prosty sposób połączenia sprzętu 
szerokopasmowego. Konektory matrycowe (liniowe) typu MT wskazują obecnie ważny 
kierunek rozwoju zastosowań złączy, szczególnie w zakresie tzw. połączeń o dużej gęstości. 
Złącze MT może zawierać np. 12 włókien optycznych odseparowanych wzajemnie o 250µm 
każde w pojedynczym rzędzie. Igły prowadząco-justujące znajdują się po każdej stronie 
złącza. Tuleja jest plastikowa, precyzyjnie odlewana o współczynniku rozszerzalności 
dobranym do włókien. Konektor matrycowy tulejkowy MT został zaprojektowany przez 
firmę NTT. Powstało wiele różnych rozwiązań konektorów MT. Różnią się wymiarami i 
ilością elementów matrycy.  

Konektory używane wewnątrz pudełek sprzętowych doświadczają mniejszej ilości 
połączeń i rozłączeń, są prostsze w budowie i mniej odporne, niż te włączane do często 
rozłączanych patchpaneli. Konektory MT   dla światłowodów jednomodowych są dostępne w 
wersji skośnej powierzchni czołowej. Skośne zakończenie daje straty wsteczne ponad 60dB 
bez zastosowania immersji. Większość konektorów matrycowych jest wykonywana w fabryce 
kablowej. Dla większości aplikacji zestawy kablowe będą metodą preferowaną. Wiele 
zastosowań, szczególnie DWDM, będzie wymagała znacznej ilości zestawów kablowych o 
niewielkich znanych długościach w charakterze zwarć optycznych. Inne zastosowania będą 
wymagały długości określanych przez klienta, szczególnie do wykonywania nieco dłuższych 
połączeń optycznych. Obecnie zakończenie polowe wykonywane w tej technice nie są raczej 
dostępne, ale przewiduje się ich dostępność w przyszłości. Dzisiaj oferowane są gotowe 
zestawy kablowe wykonywane wg specyfikacji aplikacji.  

Matryce połączeń w dużej gęstości pozwolą na równoległą lub wielokanałową transmisję 
danych i ułatwią rozwiązania połączeń systemów DWDM. Użyte w kablach o niskich 
przesłuchach i zniekształceniach skrośnych wielokanałowe połączenia optyczne oferują 
parametry kilka rzędów lepsze niż rozwiązania połączeń klasycznych. Niskie zniekształcenia i 
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brak przesłuchów oznaczają znacznie większą integralność sygnałów dla bardzo wysokich 
multi-gigabitowych prędkości transmisji. Standardy transmisji wielokanałowej oparte o 
standardy matrycowych złączy światłowodowych, w połączeniu ze standaryzowanymi 
metodami obudowy optoelektronicznej dostarczają zupełnie nowych narzędzi dla szybkiej 
transmisji danych np. dla sieci SAN. Na rynku oferowane są wielokanałowe rozwiązania np. 
Fibre Channel i innych standardów, także korzystających z DWDM o zagregowanych 
przepływnościach w obszarach setek Gb/s. Zalety takich rozwiązań dla sieci optycznych to: 
znaczne zagregowane pasmo w niewielkiej objętości geometrycznej, znacznie zwiększona 
gęstość urządzeń I/O, zmniejszone przesłuchy, uproszczone wymagania projektowe, 
oszczędność na przestrzeni, wadze, kosztach. Rys. 2.19.11. przedstawia potencjalne 
zastosowania, w których użyto światłowodowy konektor matrycowy. Konektor tworzy tutaj 
formę optycznej płaszczyzny szkieletowej. Za pomocą konektora połączono kilka 
transceiverów do patch paneli. Konektory matrycowe pomagają tworzyć nowe, uproszczone 
technologie obudów dla sprzętu fotonicznego. Płytka funkcjonalna PC jest włączana do płyty 
systemowej jednocześnie przy pomocy złączy elektrycznych i matrycowego złącza 
światłowodowego, jednocześnie  , z tą samą wygodą i łatwością.  

Złącza światłowodowe są dostępne w dużej różnorodności technologicznej. Wybór złącza 
zależy od rodzaju zastosowania. Konektory oferują obecnie niskie straty, akceptowalne dla 
wszystkich rodzajów aplikacji. Rodzaj aplikacji, szybkość łącza światłowodowego, rodzaj 
systemu transmisji, np. DWDM, wymagany interfejs, specjalne wymagania środowiskowe i 
mechaniczne mogą znacznie zawęzić wybór złącza do konkretnego zastosowania 
transmisyjnego. Jednak wybór nie jest obecnie sprawą trudną. Szczególne nadzieje wiązane są 
z dalszym rozwojem złączy matrycowych dla zastosowań w połączeniach optycznych 
systemów i techniki DWDM.    
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2. 19. 5.  Sprzęgacze światłowodowe 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2.19. 12. Najprostszy typ światłowodowego sprzęgacza 3dB 2x2, [www.ozoptics.com].  
 

 
 
Rys. 2.19.13. Światłowodowe sprzęgacze wieloportowe, sprzęgacze czteroportowe, filtry, 
WDM [www.emit.com.tw].  
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2. 19. 6.  Cyrkulatory światłowodowe 
 

Cyrkulator światłowodowy jest zbudowany co najmniej z dwóch odsprzęgaczy typu T. 
Podstawowe parametry to odsprzężenie i izolacja. Cyrkulatory światłowodowe w systemach 
DWDM są stosowane powszechnie w multiplekserach dostępowych OADM, w układach 
monitoringu, itp. 
 

 
 
Rys. 2.19.14. Cyrkulator światłowodowy utrzymujący stan polaryzacji PM 
[www.ozoptics.com].  
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2. 19. 7.  Bezodbiciowe Terminatory światłowodowe  
 

Terminatory światłowodowe są elementami kończącymi światłowód transmisyjny w 
sposób bez-odbiciowy. Są wymagane w niektórych układach pomiarowych.  
 

 
 

Rys. 2.19.15. Terminatory światłowodowe [www.ozoptics.com].  
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2. 19. 8.  Zmienne i stałe tłumiki światłowodowe  
 

Zmienne tłumiki optyczne są nieodzownym elementem światłowodowego systemu 
DWDM. Znajdują zastosowanie w układach pomiarowych.  

Parametry tłumików światłowodowych: zdolność przenoszenia dużych mocy optycznych, 
np. do 2W dla 1550nm, metoda strojenia: mechaniczna, elektryczna, optyczna. Płaska 
charakterystyka spektralna dla pasm L, C i S. Straty niezależne od polaryzacji, niskie koszty,  
utrzymywanie stanu polaryzacji, rozwiązanie jednomodowe i wielomodowe.   
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Rys. 2.19.16. Zmienne i stałe tłumiki światłowodowe [www.ozoptics.com], [www.moec.com]  
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2. 19. 9.  Światłowodowe elementy wielofunkcyjne 
 

Zarówno w systemach transmisyjnych jak i pomiarowych coraz szerzej stosowane są 
urządzenia wielofunkcyjne. Występują one zazwyczaj w rozwiązaniach hybrydowych. 
Rodzaje elementów wielofunkcyjnych np. połączenie multipleksera z tłumikiem zmiennym 
VOA (Variable Optical Attenuator),  modulatora z VOA.  

Odrębnym rodzajem urządzeń wielofunkcyjnych są nadajniki i odbiorniki 
optoelektroniczne dla DWDM gdzie integruje się coraz więcej funkcji, początkowo 
hybrydowo ale coraz częściej monolitycznie.  
 

 
 
Rys. 2.19.17. Połączenie multipleksera DWDM z VOA dla każdego kanału, 
[www.bookham.com].  
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2. 19. 10.   Światłowodowy wzorzec PDL 
 
 
Światłowodowy wzorzec PDL umożliwia wybór przez użytkownika ustalonej wartości 

PDL w zakresie od 0,05dB do 0,45dB w krokach co 0,05dB. Wzorzec posiada bardzo małą 
zależność PDL od temperatury i płaską charakterystykę spektralną. Wzorzec stosuje się do: 
kalibracji przyrządów pomiarowych PDL,  weryfikacji pomiarów PDL, symulacji obecności 
PDL w obwodzie optycznym. Wzorzec znajduje się w niewielkiej obudowie ze 
standardowymi złączami światłowodowymi do natychmiastowego zastosowania w optycznej 
sieci transmisyjnej DWDM. 

 

 
 

Rys. 2.19.18.  Światłowodowy wzorzec PDL [www.taliescent.com]. 
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2. 19. 11.   Matryce światłowodowe 
 
Szereg producentów oferuje ultra-precyzyjne matryce światłowodowe dla celów gęstego 
przełączania optycznego. Matryce są produkowane na ogół do wymiarów 64x64 elementów i 
więcej. Dokładność pozycjonowania światłowodów jednomodowych w matrycy jest lepsza 
niż ±2µm. Inne parametry matrycy są płaskość lepsza niż 10µm od brzegu do brzegu, straty 
całkowite mniejsze niż 0,25dB na złączach LC.  
 

 
 
Rys. 2.19.19.  Matryca światłowodowa do budowy przełącznika optycznego 
[www.fibreguide.com].   
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2. 20.   Światłowody dla DWDM 
 
2. 20. 1.  Światłowody transmisyjne  

       i kompensujące dyspersję 
 

Zagadnienie wyboru rodzaju światłowodu dla  systemu DWDM nie jest problemem 
trywialnym. Zasadniczy wpływ posiadają dwa czynniki. Pierwszym jest to, że systemy 
DWDM, zarówno dalekosiężne jak i metropolitalne są bardzo często instalowane jako 
nakładka systemowa na istniejącą od dawna kablową infrastrukturę światłowodową. 
Wówczas podstawowym problemem jest kompensacja dużej dyspersji istniejącej w 
nieoptymalnym systemie zastanym. Robi się to kilkoma metodami: wtrącaniem 
kompensatorów dyspersji w tor transmisji, korekcją dyspersji w odbiorniku, itp. Drugim 
zagadnieniem jest instalacja nowych systemów DWDM i szerokopasmowa optymalizacja 
dyspersji dla DWDM w nowo układanych kablach optycznych.  

Dobranie odpowiedniego zestawu światłowodów transmisyjnych dla systemu DWDM np. 
z dopasowaną dyspersją i z dopasowanym nachyleniem dyspersji może prowadzić do 
jednoczesnej kompensacji bezwzględnego poziomu dyspersji i nachylenia charakterystyki 
dyspersyjnej w znacznie szerszym paśmie transmisji niż przy zastosowaniu 
konwencjonalnych metod kompensacyjnych. Posiada to szczególne znaczenie w systemach 
DWDM dalekosiężnych. Światłowód NDSF wnosi dużą wartość efektywnego pola 
modowego, nawet ponad 100µm2, i dobre charakterystyki starty – zgięcie. Niskostratny 
światłowód kompensujący dyspersję posiada także dość dużą wartość pola modowego, 
powyżej 30µm2 oraz  dokładnie dopasowaną charakterystykę dyspersyjną do NDSF. Tak 
połączona para posiada właściwości efektywnego kształtowania nachylenia dyspersji w 
paśmie DWDM.  

 

 
Rys. 2.20.1.  Zmierzona wartość dyspersji połączonych dwóch odcinków światłowodów 
NDSF – IDF. Widoczne przekompensowanie o ok. 3% dla nachylenia dyspersji w 1550nm w 
drugiej serii pomiarów. Również pokazano zmierzone krzywe dla odcinków kompensujących 
nachylenie dyspersji w 95% i 111% dla 1550nm.  
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Eksperymenty transmisyjne z zastosowaniem konwencjonalnych światłowodów z ujemną 

dyspersją niezerową NZDF (nonzero-dispersion) były przeprowadzane dla całkowitych 
długości odcinków nie regenerowanych ponad 6000km z przepływnością zagregowaną 
DWDM do poziomu 1Tb/s na światłowód. Ponieważ nachylenia dyspersji włókna NZDF oraz 
włókna NDSF (nondispersion-shifted) stosowanego dla kompensacji dyspersji w takich 
systemach dalekosiężnych są dodatnie, wynikowe nachylenie charakterystyki dyspersji jest 
także dodatnie i dość duże. Akumulacja dyspersji w kanałach WDM, zlokalizowanych na 
brzegach pasma transmisyjnego, powoduje degradację sygnału, która ogranicza użytkowe 
pasmo optyczne do około 15nm (wokół 1550nm, dla systemów dalekosiężnych) i stąd ilość 
kanałów WDM do ok. 64 dla szybkości transmisji 10Gb/s.  
 

 
 

Rys. 2.20.2.  Zmierzona krzywa spektralna tłumienia dla połączonych dwóch odcinków 
światłowodów NDSF – IDFx2 zawierająca straty spawów.  
 

Ostatnio przeprowadzono eksperymenty transmisyjne (w celu budowy transoceanicznych 
systemów DWDM, Lucent) 180 kanałów, każdy 10Gb/s, czyli łącznie 1,8Tb/s na odległość 
7000km bez regeneracji. Najnowszym wynikiem w tym zakresie (kwiecień 2001) jest 
transmisja 211 kanałów, każdy 10Gb/s, łącznie 2,1Tb/s na odległość 7200km. W 
eksperymentach korzystano z pary wzajemnie kompensujących się światłowodów pod 
względem zarówno poziomu dyspersji w paśmie jak i nachylenia charakterystyki dyspersyjnej 
w paśmie transmisyjnym DWDM. W wyniku uzyskano możliwość transmisji DWDM w 
znacznie szerszym paśmie falowym. Użyteczne wykorzystane pasmo było szersze od 64nm. 
Układy pracowały w połączonym paśmie C oraz L.  

Para światłowodów z regulowanym nachyleniem dyspersji, nazywana DSM (Dispersion 
Slope Managed Fiber Pair) składa się typowo ze specjalnie optymalizowanego włókna NDSF 
o bardzo dużej powierzchni efektywnej i o dodatniej dyspersji i dodatnim nachyleniu 
dyspersji. Po tym światłowodzie następuje włókno o ujemnej dyspersji i ujemnym nachyleniu 
dyspersji, nazywane czasami światłowodem o inwersyjnej dyspersji IDF (Inverse Dispersion 
Fiber). Oba światłowody są projektowane tak, aby posiadać jednakowe względne nachylenia 
dyspersji, parametr nazywany RDS (Relative Dispersion Slope). Gdy takie światłowody są 
łączone w jedną ścieżkę transmisyjną w celu uzyskania zerowej dyspersji w paśmie, zerowe 
jest również nachylenie dyspersji w tym paśmie.   
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Światłowód o dodatniej dyspersji, zastosowany w skompensowanej parze, posiada takie 
właściwości, które sytuują go w klasie NDSF, jednakże jest optymalizowany dla transmisji 
dalekosiężnej (np. podmorskiej) w paśmie 1550nm. Zasadniczą różnicą pomiędzy tym 
światłowodem optymalizowanym a konwencjonalnym światłowodem NDSF jest znacznie 
większa średnica modowa (większy parametr Aeff) i większa długość fali odcięcia. Jeśli nie 
ma wymagania wobec tego światłowodu aby wspierał transmisję w paśmie 1300nm, to 
możliwe jest przesunięcie długości fali odcięcia ze standardowej wartości 1260nm w okolicę 
1500nm. Taka metoda otwiera możliwości szerokiego projektowania światłowodów o polu 
efektywnym Aeff>100µm2 oraz niezłych charakterystykach mikrozgięciowych i 
makrozgięciowych. Głównym kompromisem projektowym dla tego typu rozwiązania 
światłowodów jest dominacja dyspersji światłowodowej przez dyspersję materiałową, co nie 
pozwala na swobodę projektowania w tym zakresie. Kompensacja takiej dyspersji jest 
możliwa tylko przy pomocy dokładnie dobranego składnika ujemnego w dołączanym odcinku 
światłowodu.  

Pełna kompensacja dyspersji i nachylenia dyspersji światłowodu NDSF, poprzez 
zastosowanie jednomodowego światłowodu kompensacyjnego,  była po raz pierwszy 
demonstrowana eksperymentalnie w 1995r. Była ona jednak optymalizowana dla modułów 
dyskretnych nieodpowiednich dla niektórych zastosowań dalekosiężnych np. podmorskich. 
Światłowód kompensujący nachylenie – nazywany światłowodem o rewersyjnej dyspersji 
IDF, przeznaczony do zastosowań kablowych i stosowany w stosunku długości 1:1 ze 
światłowodem NDSF był demonstrowany po raz pierwszy w 1997 na konferencji ECOC w 
Edynburgu przez kilka zespołów badawczych.  

Gdy światłowód kompensujący znajduje się w kablu i tym samym stanowi część 
rzeczywistego odcinka transmisyjnego nie jest jasne jaka powinna być optymalna dyspersja 
tego światłowodu. Ogólnie, im mniejsza dyspersja, a tym samym krótsza długość w 
porównaniu do NDSF, tym większe tłumienie i mniejsze pole efektywne. W ramach ostatnich 
badaniach nad tym zagadnieniem opracowano kilka przed-standardowych typów światłowodu 
kompensującego IDF. Światłowody te były produkowane w ilościach przemysłowych w celu 
zbadania rzeczywistych produkcyjnych rozrzutów statystycznych parametrów. Bazując na 
tym stwierdzono, że minimalną wartość tłumienia dla odcinka i minimalne akumulowane 
nieliniowe przesunięcie fazy, spowodowane samo-modulacją fazową, otrzymuje się dla 
poziomu dyspersji ok. –40ps/nm/km. Ta wartość dyspersji jest równoważna stosunkowi 
długości światłowodów NDSF:IDF jak 2:1, i dlatego światłowód IDF nazywany jest IDFx2.  

Jeśli światłowód IDF ma być kablowany, to następnym ważnym kompromisem jest wybór 
i równowaga pomiędzy obszarem efektywnym światłowodu i jego stratami zgięciowymi. 
Ogólnie, większe obszary efektywne dają wyższe straty zgięciowe. Ponieważ efektywny 
obszar światłowodu typu IDF jest znacznie mniejszy niż światłowodu NDSF, bardzo ważne 
jest utrzymywanie obszaru efektywnego IDF na jak najwyższym możliwym poziomie, w celu 
zmniejszenia zjawisk nieliniowych. Aby nie zwiększać strat zgięciowych transmisji, kable 
optyczne dla układu dwu-światłowodowego NDSF:IDF posiadają strukturę luźnych rurek, 
jako bezpośrednich prowadnic światłowodu. Takie kablowanie nie zwiększa tłumienia 
światłowodu IDF po procesie kablowania nawet dla 1600nm.  

Światłowody kompensujące dyspersję DCF (Dispersion Compensating Fibers) ogólnie 
posiadają relatywnie znaczne straty połączeń stałych ze światłowodami NDSF. Światłowód 
IDF posiada średnicę modu nieco większą do 6µm, w porównaniu ze średnicą modu NDSF 
rzędu 11µm. Zakładając wykonanie idealnego mechanicznego połączenia trwałego na styk, 
straty sprzężenia NDSF – IDF przekraczają w takim przypadku 1,5dB. Modyfikacje 
domieszek światłowodu, zastosowanie optymalnego programu w spawarce łukowej mogą 
obniżyć te straty typowo do poziomu ok. 1dB. Jedną z technik redukcji strat spawów 
pomiędzy różnymi światłowodami jest tzw. metoda optycznego mostkowania. W tej technice 
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stosuje się inny światłowód, nazywany mostkiem optycznym, który jest wspawany jako 
przejściówka pomiędzy włóknami NDSF – IDF. Gdy mostek jest spawany do NDSF, wybiera 
się dłuższy czas procesu w celu rozszerzenia wymiaru modu mostka do wymiaru modu 
NDSF. W ten sposób, całkowite straty spawu mogą być zredukowane do poziomu 0,5dB dla 
1550nm pomiędzy NDSF i IDF. Ta technika pozwala na utrzymanie wysokiej wytrzymałości 
spawu na rozrywanie, powyżej 200kpsi, co jest standardem dla zastosowań dalekosiężnych 
podmorskich.  

Dla szerokopasmowej kompensacji dyspersji, w połączonych pasmach C i L, krzywe 
dyspersyjne nie mogą być linearyzowane. Konieczne jest uwzględnienie dyspersji wyższego 
rzędu w procesie kompensacji. Właściwości dyspersyjne NDSF są zdominowane przez 
materiał i nie mogą być zmieniane w znacznym zakresie. Z drugiej strony, dyspersja NDSF 
nie jest bardzo czuła na małe zmiany włókna oraz rozkład dyspersji jest ogólnie bardzo wąski. 

Przeciwne właściwości są prawdziwe dla IDF. Właściwości dyspersyjne są zdominowane 
przez dyspersję falowodową i nawet mała zmiana w geometrii włókna może posiadać 
znaczny wpływ na dyspersję. Rozkład dyspersji jest szerszy. Parametry procesu 
technologicznego muszą być ściśle kontrolowane, gdyż tolerancje produkcyjne na włókno, 
wysokiej jakości i zaprojektowanej dyspersji, są stosunkowo wąskie.  Z drugiej strony 
łatwość kształtowania poziomu dyspersji poprzez znaczną czułość falowodu ułatwia proces 
dopasowania dyspersji do NDSF.  

Dla łącza światłowodowego NDSF-IDF dane opóźnienia grupowego można 
aproksymować pięciowyrazową funkcją Sellmeiera w rezultacie czego otrzymuje się 
wielomian trzeciego stopnia, co przedstawiono na rys. 2.20.1. Z powodu kształtu tej krzywej, 
w celu minimalizacji zmian w dyspersji wynikowej w szerokim zakresie długości fal, może 
być korzystne niewielkie przekompensowanie nachylenia dyspersji dla 150nm, jak pokazano 
na rys. 2.20.1. krzywa 2. Dla tej krzywej parametr RDS jest przekompensowany 3%. 
Pokazane są również krzywe pomiarowe dla odcinków światłowodów z 95% kompensacją i 
111% kompensacją dyspersji dla 1550nm. Taki rozrzut zakresu stosunków kompensacji 
przewiduje się do otrzymania w praktyce produkcyjnej na skalę masową. Jedną z 
najszerszych kompensacji odcinka transmisyjnego uzyskano przy pomocy światłowodu IDF o 
dyspersji –19ps/nm/km. Na rys. 2.20.2. przedstawiono charakterystyką spektralną tłumienia 
skompensowanego odcinka NDSF-IDFx2.  

Indywidualne szpule światłowodowe, nazywane składnikami (constituents), są wybierane 
i spawane w dłuższe odcinki o długości 50km lub 100km. Te dłuższe odcinki nazywane są 
jednostkami (units). Kilka jednostek tworzy zestaw światłowodów (set). Liczba 
światłowodów w zestawie jest taka sama jak liczba włókien optycznych w gotowym kablu, i 
przedstawia sobą przekrój poprzeczny kabla. Długość zestawu jest zazwyczaj równa 
odległości między-wzmacniaczowej ale może być wielokrotnością tej odległości dla 
ułatwienia produkcji w fabryce kablowej. W tradycyjnych metodach selekcji, wybór 
światłowodu dokonywany jest wyłącznie na podstawie strat, jeśli dyspersja jest jednorodna 
jak w przypadku światłowodu NDSF, lub wyłącznie na podstawie dyspersji, w przypadku 
światłowodu DSF.   

Spawanie IDF do NDSF w tej samej jednostce światłowodu wymaga wyboru dwóch 
różnych rodzajów światłowodów z dwóch różnych zapasów w celu utworzenia nowej 
jednostki końcowej. Celem  jest zrównoważenie dyspersji do zera lub w pobliże zera w 
jednostce końcowej (final unit). Ponieważ w grę wchodzą dwa odmienne typy światłowodów, 
można rozważać każdy z nich jako podjednostkę końcowej długości jednostkowej. Każda 
podjednostka posiada dyspersję która, jeśli jest dodatnia w znaku, jest znaczna. Tak więc, nie 
można dłużej trymować długości lub dowolnie ucinać światłowód i utrzymywać wymaganą 
dyspersję końcową. Długość światłowodu wynosi obecnie dokładnie jedną jednostkę między 
wzmacniaczową zamiast kilku.  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
152 

Problemem praktycznym jest także rozróżnienie dwóch różnych typów światłowodów w 
zestawie, a później w kablu. Światłowody IDF posiadają jedną sekwencję kolorów a NDSF 
posiadają sekwencję innego koloru. Jak światłowody są zespawane, kolor zewnętrznego 
składnika na końcowej szpuli mówi producentowi kabla które szpule są którymi. Niektóre 
posiadają oznaczenie IDF (światłowód odbiorczy) na zewnątrz a niektóre NDSF na zewnątrz 
(światłowód nadawczy), ponieważ końcowy kabel zawiera ścieżki nadawcze i odbiorcze.  
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2. 20. 2.   Światłowody aktywne w systemach DWDM 
 

Rozwój metody CVD doprowadził, w połowie lat osiemdziesiątych, do możliwości 
domieszkowania preformy światłowodowej jonami ziem rzadkich (a także metalami 
przejściowymi) bez istotnego wzrostu strat włókna poza pasmami absorpcyjnymi domieszki. 
Światłowody wysokokrzemionkowe domieszkowano między innymi następującymi 
pierwiastkami Nd, Dy, Tb, Ce, Eu, Yb, Pr o poziomach w zakresie 0,2ppm-3000ppm. 

Znaczne zmiany tłumienia wprowadzane przez domieszkę wyłącznie w pasmach 
absorpcyjnych, wykorzystuje się do konstrukcji selektywnych filtrów światłowodowych 
przeznaczonych do dyskryminacji lub separacji wybranych długości fali z widma 
nadawanego lub odbieranego. Uzyskuje się niskie straty wtrącenia, poniżej 0,5dB i znaczny 
współczynnik izolacji, zależny od długości włókna, powyżej 100dB. Izolatory 
światłowodowe są stosowane do budowy włóknistych ramanowskich źródeł światła, w celu 
separacji spontanicznego rozpraszania w paśmie anty-Stokesa (λaS=616nm) od sygnału 
pompy HeNe. 

Światłowody laserujące posiadają szereg potencjalnych zalet względem rozwiązań źródeł 
światła objętościowych i półprzewodnikowych dla techniki światłowodowej. W 
światłowodach wysokoaperturowych średnica modu podstawowego jest rzędu pojedynczych 
µm, co obniża poziom laserowania i podwyższa wzmocnienie. Z powodu niewielkich 
wymiarów włókna zjawiska termiczne odgrywają rolę dla wyższych poziomów mocy. Szkło 
krzemionkowe rozszerza przejścia ziem rzadkich umożliwiając przestrajanie lasera i 
ułatwiając pompowanie laserami półprzewodnikowymi i diodami elektroluminescencyjnymi. 
Niskie straty w nominalnym paśmie transmisji pozwalają na budowę laserów i wzmacniaczy 
światłowodowych o znacznych długościach (nawet kilometrów). Aktywny światłowód 
wysokoaperturowy, który posiada niski poziom efektów nieliniowych,  pozwala na połączenie 
w jednym włóknie zjawisk aktywnych i nieliniowych w celach generacji dodatkowych pasm 
widma  lub w celach czujnikowych. Podniesienie zdolności transmisyjnych wysokiej mocy 
światłowodu aktywnego jest możliwe poprzez zwiększenie pola efektywnego modu 
podstawowego np. poprzez obniżenie apertury numerycznej.  

Początkowe rozwiązania laserów światłowodowych wymagały zastosowania 
zewnętrznego rezonatora, analogicznie do rozwiązań klasycznych laserów objętościowych. 
Pompowanie odbywa się przy pomocy lasera półprzewodnikowego poprzez jeden z końców 
światłowodu. Zastąpienie jednego ze zwierciadeł siatką dyfrakcyjną pozwala na przestrajanie 
lasera. Zwierciadła mogą być zastąpione przez siatki Bragga wykonane w materiale 
światłowodu przy obu jego końcach. Współczesne lasery światłowodowe  posiadają próg 
laserowania  zależny od domieszki w zakresie  kilka mW – kilkadziesiąt µW, dostarczają 
mocy rzędu W. Długości generowanych fal zależą od domieszki i wynoszą Nd3+ 1065-
1150nm, Er3+  1530-1555nm, Pr3+ 1060-1107nm. W laserach światłowodowych obserwuje 
się zjawisko bistabilności optycznej, bazującej na nasycalnej absorpcji, które budzi nadzieję 
na zastosowania w fotonicznych pamięciach, układach logicznych, wzmacniaczach, itp.  

Najwięcej z prac nad światłowodami aktywnymi dotyczyło domieszki erbowej w 
światłowodzie wysoko-krzemionkowym pracującym w paśmie 1550nm, ważnym dla 
telekomunikacji światłowodowej. Światłowody aktywne zapewniają kompensację strat w 
systemie transmisyjnym a także dzięki wzmocnieniu zapewniają budowę systemów 
funkcjonalnych, w tym pomiarowych w rozwiązaniu całkowicie światłowodowym. 
Domieszka erbowa posiada stosunkowo szerokie widmo wzmocnienia, wynoszące ok. 50nm 
w okolicach 1550nm. Stanowi to podstawę do budowy wielu układów laserów 
światłowodowych z przełączaniem modów  przeznaczonych do generacji impulsów 
ultrakrótkich – femtosekundowych. Najbardziej udane konstrukcje dotyczyły laserów z 
biernym przełączaniem modów, w których nieliniowy współczynnik załamania światłowodu 
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jest odpowiedzialny za mechanizm przełączania modów. Dzieje się to np. poprzez nieliniowy 
obrót polaryzacji lub w nieliniowym światłowodowym zwierciadle pętlowym. W takich 
systemach, nieliniowość światłowodu i dyspersja mogą działać wspólnie powodując skracania 
długości impulsu poprzez, podobną do transmisji solitonowej, kompresję impulsu. Prowadzi 
to do generacji wewnątrz światłowodu bardzo krótkich impulsów. Praca takich laserów zależy 
w dużym stopniu od subtelnych szczegółów konstrukcyjnych, więc rozwinięto cały szereg 
metod pomiarowych umożliwiających optymalizację konstrukcyjną laserów 
światłowodowych. Procesem ograniczającym w solitonowych laserach światłowodowych, a 
także w systemach telekomunikacyjnych z periodycznie rozłożonymi wzmacniaczami 
światłowodowymi jest ciągła utrata energii z impulsów do dyspersyjnego kontinuum. 
Występuje to, gdy długość wnęki rezonansowej lasera światłowodowego (lub odległości 
pomiędzy wzmacniakami światłowodowymi) staje się porównywalna do charakterystycznego 
okresu impulsów solitonowych. W laserze światłowodowym, ta energia pozostaje wewnątrz 
wnęki i zaczyna odgrywać rolę interferencja pomiędzy promieniowaniem utraconym z 
impulsów w czasie różnych etapów periodycznego pokonywania wnęki. Prowadzi to do 
systematycznego powstawania pasm bocznych wokół widma solitonu. W czasie gdy soliton 
podlega procesowi kompresji w laserze, coraz więcej energii jest traconej z widma 
częstotliwościowego impulsu. Ten mechanizm powoduje ograniczenie procesu skracania się 
impulsu. 

Przedmiotem zainteresowania są także inne jony domieszek aktywnych w światłowodzie, 
jak np. prazeodym Pr. Z takim jonem domieszki  możliwe jest uzyskanie wzmocnienia w 
paśmie ok. 1300nm, które jest pierwszym oknem transmisyjnym i naturalnym oknem 
minimum dyspersyjnego. Prazeodym posiada, jako domieszka w światłowodzie 
krzemionkowym, bardzo krótki czas życia w stanie górnym pobudzenia, wskutek 
występowania procesów nie-radiacyjnych. W celu wbudowania prazeodymu w układ 
radiacyjny, jako szkło bazowe stosuje się materiały cięższe np. szkła fluorkowe. Mimo iż 
przedłuża to czas życia Pr w stanie górnym o ok. dwa rzędy wielkości, wprowadza szereg 
innych problemów związanych z właściwościami materiału szklistego. Szkła fluorowe 
charakteryzują się niskimi temperaturami topnienia, co powoduje duże trudności w 
technologii spawania takich światłowodów z włóknami wysoko-krzemionkowymi. Mimo 
takich problemów prazeodym jest przedmiotem zainteresowania jak aktywny materiał 
światłowodowy i zbudowane zostały femtosekundowe lasery światłowodowe z przełączaniem 
modów. 

Większość prac badawczych i pomiarowych nad laserami światłowodowymi jest 
stymulowana przez zastosowania telekomunikacyjne. Stosowane są one jako źródła 
impulsów, a więc metody pomiarowe odnoszące się do nich dotyczą np. pomiarów stabilności 
generacji. Lasery światłowodowe, już na obecnym etapie rozwoju, posiadają szereg zalet 
technicznych takich jak: prostota konstrukcyjna, stabilność, łatwość zastosowania, 
zintegrowaną budowę. Są bardzo wydajnymi źródłami o poziomie mocy średniej osiągającej 
kilka watów i szerokich możliwościach zastosowań, także poza bezpośrednim obszarem 
telekomunikacji np. w metrologii optoelektronicznej, czy do generacji szerokopasmowych 
impulsów o bardzo wysokiej energii.  

Do generacji impulsów o wysokiej energii wykorzystywane jest zjawisko biernego 
przełączania dobroci lasera światłowodowego, powodowane przez rozłożone rozproszenie 
wsteczne ze światłowodu do obszaru wzmocnienia. Proces ten jest wzmacniany poprzez 
zastosowanie całkowicie światłowodowego interferometru pętlowego. Wynikające z tego 
przełączanie dobroci jest procesem stabilnym z częstotliwością powtarzania w zakresie 1 – 
20kHz, w zależności od mocy pompy. Proces może być dodatkowo stabilizowany, jeśli moc 
pompy jest modulowana rezonansowo. Taką technikę zastosowano w odniesieniu do laserów 
erbowych i iterbowych. W przypadku domieszki erbowej, dla lasera pracującego w okolicy 
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1545nm, otrzymano impulsy o czasie trwania 5 – 15ns i mocy szczytowej rzędu 100W oraz 
częstotliwości powtarzania przestrajanej w zakresie 100Hz – 20kHz. Światłowodowy laser 
iterbowy generuje impulsy krótsze niż 2ns o średniej mocy 1W dla 1060nm. Energia wynosi 
w przybliżeniu 0,05mJ, co daje moc szczytową rzędu 10kW. Tak wysoka moc jest 
wystarczająca do generacji super-kontinuum Ramana nawet w krótkich światłowodach. 

Jakość wzmacniacza światłowodowego, jako gotowego elementu funkcjonalnego, zależy 
w dużej mierze od współpracujących elementów fotonicznych takich jak: izolatory, 
multipleksery, odsprzęgacze, filtry i rozdzielacze pasmowe. Elementy takie, wykonywane dla 
pasma C wykazują zauważalny wzrost strat wtrącenia dla większych długości fali. Izolatory 
zaprojektowane dla pasma C wykazują izolację 20dB pomiędzy 1550nm oraz 1580nm. 
Dlatego elementy w paśmie L stosują izolację dwupasmową (w celu rozszerzenia zakresu 
izolacji) albo izolatory optymalizowane dla pasma L. Potrzebne są elementy funkcjonalne 
wykonywane odrębnie dla pasma L, a nie jak obecnie adaptowane z pasma C.  

Jedną z metod powiększenia wydajności konwersji sygnału pompy jest wprowadzenie 
przestrajania długości fali. Wydajność pompy 980nm można poprawić o kilka decybeli 
poprzez jej przestrajanie o ±25nm od maksimum absorpcyjnego pompy na 980nm. Taką samą 
technikę można zastosować w odniesieniu do pompy 1480nm dla wzmacniaczy w paśmie L. 
Z powodu niskiej wartości stopnia inwersji w paśmie L jako pompę można rozważać sygnał 
1550nm. Taka opcja jest ważna ponieważ  daje możliwość wzmacnianego pompowania 
emisji spontanicznej, w której wstecznie wzmocniona emisja spontaniczna (posiadająca 
maksimum w paśmie C) jest mocą pompującą. Taka technika wydajnie używa ponownie moc 
pompy, która została konwertowana w moc wzmocnionej emisji spontanicznej. Druga 
możliwość polepszenia sprawności konwersji sygnału pompy polega na zastosowaniu laserów 
światłowodowych jako pomp. Sygnały optyczne we wzmacniaczu światłowodowym L – 
pasmowym łatwiej doznają mieszania czterofalowego niż w C – pasmowym. Interakcje 
nieliniowe pomiędzy sygnałami optycznymi powodują przesłuch międzykanałowy. Odbiornik 
widzi ten przesłuch jako szum, który powoduje degradację parametrów systemu 
transmisyjnego. To zjawisko występuje wewnątrz światłowodu erbowego i jest przypisywane 
długości pętli tego światłowodu. Wydaje się, ze redukcja długości światłowodu, przy 
większej koncentracji erbu może zredukować ten problem.  

Wzmocnienie i współczynnik szumów we wzmacniaczach L – pasmowych są bardziej 
czułe na temperaturę pętli światłowodu erbowego. Stanowić to może poważną przeszkodę 
praktyczną bowiem w warunkach polowych wzmacniacze powinny pracować stabilnie w 
szerokim zakresie temperatur (ogólnie 0-70oC). Wzmocnienie wzmacniacza i współczynnik 
szumów są projektowane dla konkretnych warunków aplikacyjnych (budżet mocy dla łącza) i 
nadmierne fluktuacje tych parametrów z temperaturą mogą uniemożliwić pracę systemu. 
Wzmacniacze L – pasmowe wykazują również inną reakcję na przejściowe stany mocy 
zasilania niż w paśmie C. Dodawanie lub odejmowanie kanałów optycznych może 
spowodować nieprzewidywalne i nagłe spadki mocy wejściowej do wzmacniacza. Istotne 
impulsowe zaburzenia sygnału będą interpretowane w odbiorniku jako błędy. Poznanie natury 
i minimalizowanie propagacji takich zjawisk przejściowych jest obecnie istotną sprawą 
badawczą w dziedzinie wzmacniaczy światłowodowych L – pasmowych. Co więcej, 
wprowadzane nowe światłowody o rozszerzonym paśmie transmisyjnym aż do 1620nm dalej 
rozszerzają obszar pasma L dodając nowe możliwości zwiększenia pojemności transmisyjnej. 
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2. 20. 3.  Światłowody Bragga w systemach DWDM 
 

Światłowodowe siatki Bragga są zwierciadłami zależnymi od długości fali. Składają się z 
periodycznie ułożonych powierzchni o różnych wartościach współczynnika załamania, jak w 
wielokrotnych filtrach Fabry-Perota. Są produkowane na światłowodzie metodą 
holograficzną, poprzez interferencję. Metoda produkcji pozwala na wytwarzanie grubych 
siatek, obejmujących cały przekrój poprzeczny światłowodu. Ze względu na ich znacznie 
większą grubość niż siatek cienkowarstwowych, siatki światłowodowe mogą być znacznie 
bardziej selektywne. 
 

 
 
Rys. 2.20.3.   Schemat światłowodowej siatki Bragga o zmieniającym się okresie.  
 

 
 
Rys. 2.20.4. Typowe charakterystyki spektralne odbicia i transmisji światłowodowej siatki 
Bragga 
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Światłowodowa siatka Bragga jest periodyczną zmianą współczynnika załamania światła 

wzdłuż rdzenia włókna optycznego. Na każdym okresie siatki część fali optycznej jest 
odbijana wstecz interferując w sposób konstruktywny. Względna zmiana wartości 
współczynnika załamania ∆nB, okres zmian TB ( lub zakres okresów zmian ∆TB – jeśli siatka 
jest przestrajana, czyli posiada zmienny okres w pewnym ograniczonym zakresie) i długość 
siatki LB określają jednoznacznie zakres długości fal podlegających odbiciu ∆λB oraz stopień 
odbicia RB. Technika stosowana do wytwarzania siatek polega na naświetleniu włókna 
optycznego (często podczas jego wyciągania) światłem UV o dostatecznie dużej mocy. 
Światło UV przechodzi przez maskę i na światłowodzie tworzony jest, w sposób impulsowy, 
prążkowy obraz interferencyjny o parametrach siatki. W rdzeniu wytwarzane są stałe zmiany 
strukturalne modyfikujące współczynnik załamania. W rezultacie powstaje światłowód z 
siatką Bragga w rdzeniu, z którego można wytwarzać bierne, bardzo selektywne falowo, 
elementy funkcjonalne. Rozróżniane są dwa typy siatek, wytworzone przy pomocy dwóch 
różnych mechanizmów oddziaływania światła UV na szkło: I – tworzenie centrów barwnych 
w procesie fotoczułości, II – przebudowa (niszczenie) struktury quasi sieci amorficznej. 
Zasadniczą różnicą pomiędzy typami jest stabilność typu II w wysokich temperaturach i dla 
dużych mocy optycznych. Siatka typu I może ulec odbarwieniu, podobnie jak centra barwne 
indukowane w światłowodzie promieniowaniem jonizującym. 

Na rys. 2.20.5. i 2.20.6  przedstawiono kilka układów pracy światłowodów z siatką 
Bragga oraz zmierzone charakterystyki kilku rodzajów takich światłowodów, rys. 2.20.7. 
charakterystyki 6÷22. Odcinek światłowodu z siatką Bragga pracuje jako bezstratne 
zwierciadło dla długości fali λ1 , rys.2.20.6 . Demultiplekser WDM zbudowany z siatek 
Bragga i sprzęgaczy ze światłowodów przewężonych dokonuje selektywnego rozdziału 
długości fali z magistrali światłowodowej do poszczególnych gałęzi sieci optycznej. Na 
magistralę optyczną nakłada się dodatkową falę nośną λ1 oraz dokonuje jej ekstrakcji, w 
dowolnym miejscu, przy pomocy cyrkulatora i siatki Bragga.  

Nachylone do osi światłowodu siatki Bragga stosowane są jako konwertery modowe we 
włóknach dwumodowych z dopasowanym i obniżonym płaszczem. W klasycznych 
światłowodach jednomodowych konieczne jest wytworzenie odcinka dwumodowego poprzez 
napromieniowanie światłowodu falą UV i lokalne podwyższenie współczynnika załamania. 
Indukowane UV zmiany współczynnika załamania są rzędu ∆nUV≈10-2 [111-119]. Na obu 
końcach tak wpisanego w światłowód jednomodowy światłowodu dwu-modowego tworzone 
są skośne siatki Bragga.  Pomiędzy siatkami następuje sprzęganie modów LP01 oraz  LP11. 
Wnęka pomiędzy siatkami działa jako bezodbiciowy rezonator F-P, także jako adiabatyczny 
sprzęgacz do filtru OADM. Jeśli obie siatki są wykonane z innego materiału  lub wnęka 
rezonansowa pomiędzy siatkami jest światłowodem przewężonym  to można uzyskać 
rozdzielenie wrażliwości termicznej i mechanicznej światłowodu. Rozdzielenie wrażliwości 
było testowane w światłowodach braggowskich z odniesieniem, dwufalowych, 
dwusiatkowych z jedną siatką o długim okresie, polaryzacyjnych, o dwóch średnicach 
rdzenia, dwumateriałowych. Odpowiedź spektralna światłowodu braggowskiego z 
przewężoną wnęką rezonansową posiada podwójne maksimum. Znormalizowana różnica 
mocy w obu pod-pasmach zmienia się liniowo z naprężeniem światłowodu i jest niezależna 
od temperatury. Dokładność pomiaru oceniana jest na ±29µε w zakresie 1200µε.  

Poszczególne zmierzone charakterystyki na rys.12.20.7.6÷22 przedstawiają odmienne 
rodzaje światłowodów Bragga przeznaczonych do różnych zastosowań w systemach 
transmisyjnych i telemetrycznych oraz elementach funkcjonalnych i czujnikach 
światłowodowych. We wzmacniaczach EDFA konieczna jest eliminacja emisji spontanicznej 
jonów erbu w szkle. Dodatkowe straty wtrącenia, na poziomie ok. kilkunastu dB, 
wprowadzane są dla długości fali emisji spontanicznej erbu λEr≈1530nm, obejmujące zakres 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
158 

∆λEr=1525÷1535 (6). Filtr taki musi posiadać jak najmniejsze straty już dla λ≈1540nm, nie 
przekraczające 0,15dB.  

Na charakterystyki wzmacniacza EDFA może mieć niekorzystny wpływ sprzężenie 
zwrotne ze wzmacniacza do diody laserowej pompy a także fluktuacje termiczne i zasilania 
diody. Rezultatem jest niestabilność długości fali i natężenia sygnału wzmacniacza. Poprzez 
połączenia kilku pomp stabilizowanych światłowodowymi filtrami Bragga dla kilku długości 
fali otrzymuje się efektywną metodę zwiększenia mocy pompy. Np. połączenia czterech 
laserów pompujących po 250mW dla długości fal np. 978,5nm 979nm 979,5nm i 980nm daje 
całkowitą optyczną moc pompowania 1W.  
 

 
 

 
 
Rys. 2.20.5   Schemat transformacji znormalizowanego spektrum falowego ITU przy pomocy 
światłowodu Bragga; 
 

 
 
Rys. 2.20.6.  Schematyczne przedstawienie funkcji realizowanych przez światłowody Bragga;  
3) Zwierciadło rozłożone, całkowicie światłowodowe;    
4) Demultiplekser WDM;   
5) Światłowodowy system (magistrala) OADM 
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Rys. 2.20.7.   Wybrane podstawowe funkcje oraz zmierzone charakterystyki światłowodów z 
siatką Bragga. Pomiarów komercyjnych światłowodów Bragga (między innymi firm Bragg, 
Innovative Fibers, itp.) dokonano sprzętem rekomendowanym przez ITU-T:  zestaw Photon 
Kinetics 2500, EG&G CD300; OTDR – Siemens K2310, Tektronix TFS3030FM, ExfoFCS-
100; używano spawarek Ericcson FSU-925RTC, Fujikura FSM-30S, Siemens RXS76; 
Typowa długość siatek – 10mm dla filtrów i zwierciadeł oraz 50-100mm dla siatek 
czujnikowych i o długiej stałej rozpraszających w przód, typowa długość światłowodu – 1-
2m;  6) Filtr supresor emisji spontanicznej w EDFA, oraz przykład znormalizowanej 
charakterystyki dyspersyjnej analogicznego filtru;   7),8) Filtry stabilizujące kilka sygnałów 
pompy w EDFA;   9) Filtr wyrównujący wzmocnienie EDFA w paśmie C;   10) Zwierciadło 
sprzężenia zwrotnego pompy EDFA;   11),12),13) Filtry wąskopasmowe dla znormalizowanej 
siatki fal ITU DWDM;  14) Filtr do czujnika światłowodowego do jednoczesnych pomiarów 
naprężeń mechanicznych i termicznych;  15) Filtr z liniowym zboczem spektralnym 
charakterystyki;  16),17),18) Przykłady wąskopasmowych zwierciadeł i filtrów dla siatki ITU;   
19),20),21) Szerokopasmowe filtry z modulowanymi siatkami Bragga i dużym nachyleniu 
zboczy;   22) Charakterystyka termiczna filtru dla siatki ITU DWDM;  
 

Na rys. 2.20.7. (7) i (8) przedstawiono charakterystyki odbiciowe światłowodowych 
stabilizujących zwierciadeł braggowskich służących jako sprzężenie zwrotne dla sygnałów 
pomp EDFA. W ten sposób stabilizowane są długości fali pomp, gdyż przy odstrojeniu 
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maleje sprzężenie zwrotne, oraz minimalizowany jest szum wzmacniacza. Parametry 
zwierciadeł stabilizujących sygnały pomp dla EDFA są następujące: λo=974÷986 (lub 
λo=1460÷1490nm) z tolerancją ±0,3nm, szerokość połówkowa 0,3-0,6nm (0,5-2nm) z 
tolerancją ±0,1nm  (±0,2nm), współczynnik odbicia 3-6%  (2-10%) z tolerancją±1%.  

Istotnym problemem technicznym zastosowania EDFA jest nierównomierność 
wzmocnienia w konwencjonalnym paśmie nominalnym C 1530-1562nm (patrz rys. 2.7.11. 
pasmo C i rys. 2.7.7. wzmocnienie EDFA). W celu wyrównania tej charakterystyki 
wzmocnienia stosuje się wąskopasmowy braggowski element stratny dla pasma w okolicach 
1530nm (9), wówczas charakterystyka wzmocnienia posiada płaski grzbiet w całym paśmie 
nominalnym. Straty wprowadzane są rzędu 5dB dla centralnej długości fali λB a szerokość 
pasma ∆λB=7nm. Taki element stratny (filtr pasmowo zaporowy) tworzy światłowodowa 
siatka braggowska o bardzo dużej stałej dB, w zakresie setek µm. Fala świetlna dla 
rezonansowej długości fali λmax=(n1eff-n2eff)Λ, gdzie nieff- efektywne współczynniki załamania 
modów sprzęganych rdzenia i płaszcza,  Λ-stała siatki,  w pewnym paśmie, zależnym od 
modulacji stałej siatki, jest rozpraszana wprzód z modu podstawowego do modów płaszcza. 
Propagacja modów płaszcza zależy od środowiska zewnętrznego światłowodu z długą stałą 
siatki. 

Celem zwierciadeł dla sygnału pompy jest odbicie światła z powrotem do 
wzmacniającego obszaru EDFA. Zwierciadła takie wykonywane są dla dwóch pasm falowych 
λ1=980nm oraz λ2=1480nm. Pasmo zwierciadeł wynosi do ∆λi=25nm, a współczynnik 
odbicia powinien być większy niż Ri>95% (10). 

Światłowodowe braggowskie filtry do DWDM są stosowane w celu izolacji długości fal z 
tzw. siatki długości fal ITU oraz budowy systemu OADM. Na ogół są połączone ze 
sprzęgaczami w konfiguracji interferometru Michelsona w celu tworzenia szeregu 
wąskopasmowych filtrów transmisyjnych lub w konfiguracji interferometru Macha-Zehndera 
w celu budowy multiplekserów i demultiplekserów WDM. W obu konfiguracjach są 
elementami składowymi systemów wielofalowych. Jeśli siatka Bragga dla λBi jest zapisana w 
światłowodzie pomiędzy dwoma przewężanymi sprzęgaczami 3dB (konfiguracja M-Z) to 
światło, zawierające λBi i inne długości fal, przechodzi przez pierwszy sprzęgacz, jest 
dzielone po połowie, osiąga siatkę i w tej gałęzi jest odbijane wstecz tylko dla długości fali 
filtru Bragga λBi. Faza optyczna obu sygnałów odbitego i przechodzącego jest zgodna 
poprzez dobranie odpowiednich długości ramion tak, że w pierwszym sprzęgaczu następuje 
rozdzielenie sygnału λBi od pozostałych. Na rys. 2.20.7. (11), (12) i (13) przedstawiono 
zmierzone charakterystyki światłowodów braggowskich dla systemu DWDM. Parametry 
takich filtrów są następujące: λo – zgodne z siatką długości fal ITU (tutaj 1549nm oraz 
1550,9nm), płaska część dla R≈0, współczynnik odbicia w paśmie R>95÷99%, izolacja 
międzykanałowa IB>30÷35dB, separacja międzykanałowa ∆λB=0,5÷1,5nm, straty wtrącenia 
SW<0,5dB, FWHM=0,5÷5nm, stabilność temperaturowa ∆λo/∆T=0,005nm/oC. Przedstawione 
charakterystyki różnią się np. poziomem zafalowań bocznych oraz nachyleniem zboczy.  

Dla systemu OADM, o 50GHz separacji kanałów, i szybkości transmisji od 10Gb/s, 
światłowody braggowskie, jako elementy cyrkulatorów optycznych, posiadają pasmo 
dostępne dla kanału dodatkowego w granicach 0,2-0,7nm, dwukierunkowość – wyrażającą się 
możliwością dodawania i odejmowania kanału w tym samym porcie dostępowym, przesłuch 
do przyległego kanału w porcie odejmowania Cadj>25dB, przesłuch do nieprzyległego kanału 
w porcie odejmowania Cnadj>30dB, straty całkowite dodawania kanału Sadd<1dB, straty 
całkowite odejmowania kanału Sdrop<1,8dB, oraz możliwość kompensacji dyspersji 
chromatycznej sygnału odejmowanego z magistrali DWDM.  

Wykorzystując charakterystyki dyspersji światłowodów braggowskich (o siatce znacznie 
dłuższej niż w zastosowaniach do filtrów optycznych), i ich zależność od parametrów siatki 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
162 

wykonuje się kompensatory dyspersji konkretnego sygnału, ale także nachylenia dyspersji, 
dostosowane do charakterystyk długiej, szerokopasmowej magistrali światłowodowej lub 
kompensatory do światłowodowych systemów instrumentalnych. Dwa parametry dyspersyjne 
siatek to średnia dyspersja w paśmie transmisyjnym siatki Dśr oraz wahania dyspersji w 
paśmie transmisyjnym ∆Dśr. Definiuje się parametry pomocnicze jak dyspersja dla fali 
środkowej pasma D(λB)=Do, Dyspersja dla brzegów pasma transmisyjnego np. dla 90% 
spadku charakterystyki D±1(λ±1), oraz np. dla połowy wysokości charakterystyki D±2(λ±2). 
Parametry te zaznaczono na znormalizowanej charakterystyce dyspersyjnej światłowodu 
braggowskiego przedstawionej na rys. 2.20.7. (6). Siatki jednorodne posiadają znaczną 
dyspersję na krańcach pasma przepuszczania. Siatki zmienne posiadają znaczną niezerową 
dyspersję wewnątrz całego pasma.    

Światłowody braggowskie (także o długiej siatce) są wykorzystywane w licznych 
pracach nad konstrukcją czujników światłowodowych. Najszersze rezultaty badawcze a 
następnie komercyjne uzyskano dla światłowodowych czujników mierzących, jednocześnie, 
naprężenia mechaniczne i termiczne (14), a także w systemach pomiarowych z liniową 
konwersją  lub dyskryminacją długości fali (15). Światłowody do wymienionych czujników 
wymagają zazwyczaj grubego, miękkiego pokrycia silikonowego, lub poliimidowego. 
Podstawowym parametrem filtru światłowodowego dla czujnika mechaniczno – termicznego 
jest wąskie pasmo. Uzyskuje się tutaj wartości rzędu ∆λB≈0,15÷0,2nm przy R>80% w 
pasmach falowych 1300nm i 1500nm. Dla dyskryminatorów długości fali podstawowym 
parametrem jest liniowość zbocza dyskryminującego (kilka %) i jego zakres (15-30nm ).  

Światłowody braggowskie wytwarzane są standardowo dla nominalnych długości fal np. 
w pasmach 800nm, 980nm, 1300nm, 1550nm i ostatnio w paśmie długofalowym do 1650nm. 
Nominalne parametry takich standardów są: absolutna dokładność określenia centralnej 
długości fali – w zakresie ±0,01÷0,5nm, powtarzalność centralnej długości fali – lepsza od 
±0,05nm, pasmo w zakresie od 0,05nm do 25nm, współczynnik odbicia od 0,1% do 99,9%, 
tłumienie 0,1÷65dB, FWHM – 0,25±0,1nm, straty wtrącenia Sw<0,1dB, straty polaryzacyjne 
αp<0,2dB, temperaturowy dryft centralnej długości fali ∆λB/∆T≈(10±3)pm/oC. Na kolejnych 
charakterystykach przedstawiono wyniki własnych pomiarów światłowodów stanowiących 
nominalne standardy techniczne: (16) – wąskopasmowe zwierciadło o dużym współczynniku 
odbicia λo=980nm, Rmax=99%, FWHM=0,5nm,  (17) – podobnie jak (16) dla λo=1551,5nm, 
Rmax=95%, FWHM=0,2nm; (18) – filtr z serii długości fal ITU o stłumionych pasmach 
bocznych, λo=1559,8nm, Rmax=99%, FWHM=0,4nm, (19) – szerokopasmowa siatka o 
zmiennej stałej λo=1550, Rmax=95%, FWHM=7nm, (20) – ultraszerokopasmowa siatka o 
zmiennej stałej λo=1113nm, Rmax=95%, FWHM=22nm, (21) jak (20) λo=1329nm, (22) – 
zmierzona charakterystyka termiczna światłowodowej siatki dyfrakcyjnej w inwarowej 
obudowie komercyjnej, W zakresie temperatur –20÷+80oC zmiana λo była 50pm.  

 

 
 
Rys. 2.20.8. Światłowodowa siatka Bragga FBG jako element autonomiczny 
[www.btiphotonics.com].  
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Światłowodowe siatki Bragga FBG (Fiber Bragg Grating) są używane w systemie 
DWDM do wielu różnych celów. Jako filtry falowe, elementy wielu urządzeń funkcjonalnych 
– kompensatorów dyspersji, stabilizatorów środkowej długości fali kanału WDM, 
stabilizatorów długości fali laserów, izolatorów, cyrkulatorów, itp. Pożądane w systemie 
parametry światłowodowych siatek Bragga to: płaska charakterystyka spektralna w paśmie, 
duże nachylenie charakterystyki poza pasmem, precyzyjny dobór centralnej długości fali dla 
filtrów pasmowo przepustowych, odstępy międzykanałowe 25GHz, 50GHz, 100GHz., 
kompatybilność ze standardowymi rodzajami telekomunikacyjnych światłowodów 
jednomodowych, niezmienność termiczna. Wiele konkretnych parametrów technicznych 
zależy od rodzaju zastosowania.  

 

 
 
Rys. 2.20.9.  Zastosowanie światłowodowej siatki Bragga do zablokowania długości fali 
lasera 980nm pompującego wzmacniacz DWDM EDFA. Rezultatem jest znaczne 
zmniejszenie termicznych zmian mocy wyjściowej lasera dla zablokowanej długości fali. 
Poprzez selektywne ustabilizowane, słabo zależne termicznie,  sprzężenie zwrotne, naturalne 
przesunięcie spektralne jest minimalizowane i zwiększana jest moc wyjściowa na 
zablokowanej długości fali 980nm, [www.jdsuniphase.com]. 

 
Na koszty wzmacniaczy EDFA składa się kilka czynników. Jednym z nich jest wysoki 

koszt systemu chłodzenia dla laserowych pomp optycznych.  Konieczność chłodzenia bierze 
się z potrzeby stabilizacji warunków pracy laserów pompujących. Światłowodowe siatki 
Bragga są używane do stabilizacji długości fali laserów wielokrotnych poprzez odbicie części 
mocy optycznej wstecz do wnęki aktywnej lasera. Sprzężenie zwrotne jest zapewnione 
wyłącznie dla ściśle określonej długości fali kanału WDM i powoduje, że laser generuje tylko 
dla tej długości fali. Mówimy, że laser o możliwości przestrajania jest zablokowany na 
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wybraną długość fali definiowaną przez selektywne zwierciadło. Stabilizacja długości fali jest 
ważna dla procesu stabilizacji mocy ponieważ zmiany temperatury lasera oznaczają 
przesuwanie jego całego spektrum wyjściowego. Jeśli laser generuje określoną centralną 
długość fali WDM w nominalnej temperaturze pracy to ta temperatura musi być dokładnie 
utrzymywana, gdyż dla innych temperatur (wyższych i niższych), długości generowanej fali 
będą nieco inne.  

Jeśli laser jest używany jako pompa dla wzmacniacza EDFA czułego na długość fali 
980nm, wówczas wzmocnienie jest modulowane poprzez zmiany temperatury a jakość 
sygnału wzmacnianego  drastycznie spada. W rezultacie takie elementy muszą być 
umieszczone w obudowach z chłodzeniem i stabilizacją temperatury. Zastosowanie 
światłowodowego elementu FBG powoduje zablokowanie długości fali lasera, które może 
być nieczułe termicznie w szerokim zakresie temperatur. Mimo, że całkowita moc lasera 
podlega wpływom czynników zewnętrznych, długość fali pozostaje niezmienna. Z tego 
powodu zmiany mocy optycznej dla wybranej długości fali są znacznie zredukowane. 
Oferowane są testowe przed-komercyjne rozwiązania braggowskiej stabilizacji warunków 
pracy nie chłodzonych wzmacniaczy EDFA [www.jdsuniphase.com]. Lasery pompujące 
pracują stabilnie w nieco wyższych temperaturach od 75oC do 100oC.  
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2. 20. 4. Światłowody polaryzacyjne w systemach DWDM 
 

 
Światłowody o właściwościach polaryzacyjnych są niezbędnym elementem w systemach 

DWDM. Znajdują zastosowania jako polaryzatory, ustawniki polaryzacji, w tłumikach 
regulowanych, modulatorach światłowodowych, w światłowodowych elementach 
funkcjonalnych działających na zasadzie interferometru (np. precyzyjne regulowane tłumiki 
optyczne, filtry, itp.).  

Światłowody silnie dwójłomne ( z dodatkową tłumiennościową dyskryminacją drugiego 
polaryzantu modu podstawowego) są niezbędne w zastosowaniach interferometrycznych, 
gdzie wymagana jest zgodność stanów polaryzacji interferujących wiązek światła 
przekazywanych transmisyjnymi, funkcjonalnymi i czujnikowymi włóknami optycznymi a 
minimalna separacja polaryzacyjna musi być większa niż -60dB. Spośród światłowodów 
anizotropowych (które stanowią szerszą grupę, do której należą także światłowodu 
dwójłomne) największe zainteresowanie, jak dotąd, budzą światłowody o właściwościach 
polaryzacyjnych. Spośród takich światłowodów wyróżniamy: włókna silnie liniowo 
dwójłomne utrzymujące stan polaryzacji fali wejściowej, włókna polaryzujące – zachowujące 
się jak rozłożony polaryzator, włókna dwójłomne kołowo, dwójłomne eliptycznie, oraz 
włókna o dwójłomności modulowanej. Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami 
światłowodów polaryzacyjnych są włókna typu Panda i Muszka. Dwójłomność jest 
wbudowywana w strukturę włókna wysokokrzemionkowego przez obszary szkła 
borokrzemionkowego (także aluminokrzemionkowego) o dużym współczynniku 
rozszerzalności liniowej położone z dwóch stron rdzenia tak aby podlegał on ściskaniu w 
jednej płaszczyźnie.  

Poprzez indukowanie naprężeń termicznych w jednej płaszczyźnie w rdzeniu powstaje 
znaczna dwójłomność wewnętrzna, istotnie przekraczająca przypadkowe zmiany 
dwójłomności indukowane przez czynniki zewnętrzne jak zgięcia, skręcenia, lokalne zmiany 
termiczne, residualną eliptyczność rdzenia, i statystyczne zmiany wymiarów rdzenia. 
Światłowody Panda wykonuje się wiercąc preformę CVD, wprowadzając pręty szklane i 
przeciągając całość metodą pręt-rura. Światłowody typu Muszka wykonuje się całkowicie w 
czasie procesu CVD, dodając dwa dodatkowe etapy, w porównaniu z klasycznym 
światłowodem transmisyjnym: nakładania silnie domieszkowanej warstwy SiO2:B2O3 oraz 
niesymetrycznego trawienia tej warstwy wzdłuż preformy, przed nałożeniem warstw 
buforowej i rdzenia a następnie kolapsu preformy. Poziom naprężenia wprowadzany do 
rdzenia światłowodu HB jest rzędu 10kg/mm2. Szklane sektory naprężeniowe powinny być 
jak najbliżej rdzenia w celu otrzymania jak największej dwójłomności. Ograniczeniem 
zbliżania jest wpływ sektorów, które są stratne optycznie, na tłumienie światłowodu. 
Dyspersja termiczna dwójłomności wynika z zależności wprowadzanych wewnętrznych 
naprężeń od temperatury.  

W jednomodowym klasycznym światłowodzie telekomunikacyjnym stan polaryzacji, 
liniowo spolaryzowanej fali wejściowej, na wyjściu jest przypadkowy i zależy od statystyki 
wymienionych czynników. W rezultacie wprowadzenia znacznej wewnętrznej dwójłomności 
światłowód transmituje falę bez zmiany polaryzacji. Dzieje się to wskutek np. dyskryminacji 
jednego z polaryzantów modu podstawowego. W praktyce, część mocy optycznej przepływa 
do niepożądanego polaryzantu, co jest nazywane przesłuchem polaryzacyjnym i opisane 
współczynnikiem tłumienia polaryzacyjnego αp wyrażonym w [dB/km] lub  
współczynnikiem przesłuchu polaryzacyjnego hp w [dB/m] wyrażającym przepływ mocy 
pomiędzy polaryzantami na jednostkę długości światłowodu. Wartość współczynnika αp w 
światłowodzie dwójłomnym powinna wynosić kilkadziesiąt dB, w celu zapobieżenia 
nadmiernym stratom polaryzacyjnym. Wartość współczynnika αp zależy nie tylko od samego 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
166 

światłowodu (część wewnętrzna współczynnika αp
wew) ale także od sposobu jego pokrycia 

(nierównomierności), naprężeń wynikłych z nawijania na bęben, kablowania, geometrii 
ułożenia włókna (pętle o małym promieniu) i przypadkowych zaburzeń mechanicznych, 
powodujących mieszanie modów (część zewnętrzna współczynnika αp

zew). Wartość 
sprzężenia modów spowodowana czynnikami wewnętrznymi światłowodu jest związana z 
relatywną różnicą drogi korelacji zaburzeń przestrzennych światłowodu i długości drogi 
dudnienia modów, typowo kilka mm. Maksimum sprzężenia występuje jeśli obie drogi są 
sobie równe. Z poziomu tłumienia polaryzacyjnego rzędu -40dB dla dobrych światłowodów 
HB wynika wniosek, że podstawowym czynnikiem jest αp

zew.  
 

 
 

Rys. 2.20.10. Obliczone fundamentalne ograniczenia separacji polaryzantów modu 
podstawowego w światłowodach silnie dwójłomnych i polaryzujących (rozpraszanie 
Rayleigha i mniejsza składowa poprzeczna pola modu) oraz obszar (zakropkowany) 
mierzonych parametrów światłowodów rzeczywistych. Obliczenia własne.  

 
Istnieją dwa podstawowe fizyczne ograniczenia utrzymywania stanu polaryzacji liniowej 

przez światłowód HB: spontaniczne rozpraszanie Rayleigha oraz hybrydowy charakter 
modów w światłowodzie. Pierwsze ograniczenie, spontaniczne rozpraszanie Rayleigha, 
wyraża się wzorem RR=CRλ-4, gdzie CR – jest współczynnikiem rozpraszania Rayleigha 
zależnym od szkła światłowodu. Dla czystego szkła kwarcowego współczynnik CR=0,7. Dla 
światłowodów telekomunikacyjnych ze szkieł kwarcowych słabo domieszkowanych GeO2 
współczynnik CR=0,51∆+0,76 i typowo wynosi 0,8-0,9. Dla szkieł wieloskładnikowych jest 
większy. Wskutek elastycznego rozpraszania Rayleigha o charakterze dipolowym, a więc o 
dwóch symetrycznych maksimach w obu kierunkach długiej osi światłowodu, część mocy 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
167 

nieustannie przepływa pomiędzy polaryzantami. Promieniowanie dipolu jest maksymalne w 
kierunku ortogonalnym do wektora pola elektrycznego fali optycznej a zerowe w kierunku 
równoległym. Przepływająca moc jest liniowo zależna od długości światłowodu, a więc 
separacja polaryzacyjna zmniejsza się także liniowo z długością światłowodu. Dla typowej 
długości funkcjonalnych zastosowań światłowodu HB rzędu kilku m, ograniczenie na 
tłumienie polaryzacyjne spowodowane rozpraszaniem Rayleigha wynosi ok.-80dB, dla 
długości fali λ=1µm. Dla 100 km długości światłowodu HB (światłowodowy interferometr o 
bardzo długim ramieniu) ograniczenie na tłumienie polaryzacyjne spowodowane 
rozpraszaniem Rayleigha wynosi ok. –30dB. Teoretyczny obszar ograniczeń izolacji 
polaryzacyjnej spowodowany rozpraszaniem Rayleigha przedstawiono na rys. 2.20.10.  

 

 
 

Rys. 2.20.11. Obliczona znormalizowana dwójłomność światłowodów polaryzacyjnych 
B=|βx-βy|/k=|nx-ny| w funkcji grubości d borokrzemionkowego elementu naprężeniowego, dla 
kilku wartości ∆=(n1-n2)/n1. Gwiazdkami oznaczono zmierzoną dwójłomność dostępnych 
autorowi światłowodów HB ze szkła wysokokrzemionkowego. Obliczenia własne. 

 
Drugim ograniczeniem jest nieidealność przybliżenia słabej propagacji (obowiązuje 

między innymi dla założenia małej wartości względnej różnicy współczynników załamania 
pomiędzy rdzeniem i płaszczem ∆n), z którego wynika założenie o liniowej polaryzacji 
modów (notacja modowa LP). W rzeczywistości, w światłowodzie mody nie reprezentują falę 
płaską ale występuje pewna wartość krzywizny pola. Mody są hybrydowe o ogólnej notacji 
HE i EH ze składowymi wzdłużnymi pól oraz dwoma ortogonalnie spolaryzowanymi 
składowymi poprzecznymi, mniejszą ( o poziomie ok. –40 dB) i większą. Mniejsza 
poprzeczna składowa pola o poziomie ok. –40dB, we współczesnych światłowodach HB, 
względem składowej większej, nie spełnia warunku separacji polaryzacyjnej poniżej –60dB. 
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Bez polaryzacyjnej dyskryminacji tłumiennościowej, sam światłowód HB nie może być 
zastosowany w niektórych rozwiązaniach interferometrów, szczególnie o długich drogach 
optycznych.  

 
 

Rys. 2.20.12.  Przykłady, światłowodów HB (highly Birefringent) ze szkieł krzemionkowych 
i wieloskładnikowych i ich wybrane zmierzone charakterystyki dwójłomności. Dane 
światłowodów: Φ=125µm, ∆≈0,25-1,5%;   1), 2) Światłowód o dużej dwójłomności typu 
Panda i jego optyczna transformata Fouriera (całkowity lub nieco rozsunięty krzyż 
konoskopowy, duża liczba drobnych prążków), cylindryczne szklane obszary naprężeniowe o 
małych wymiarach, 2r=3µm, separacja elementów naprężeniowych od rdzenia d=3µm, 
średnica elementów naprężeniowych dn ≈15µm;   3) Elementy naprężające eliptyczno-ścięte;  
4) Elemety naprężające eliptyczno-ostrzowe;   5) Elementy naprężające w kształcie litery D i 
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niewielkiej separacji od rdzenia, 6) Optyczna transformata Fouriera światłowodu 5;   7) 
Światłowód z pojedynczym obszarem D i niewielką separacją od rdzenia, obszar D może być 
pusty, wypełniony innym szkłem, innym materiałem np. polimerem, cieczą, metalem;   8) 
Światłowód typu Panda o dużych (maksymalnych) rozmiarach obszarów naprężeniowych 
dn≈35µm;   9) Światłowód analogiczny do 8 z czterema obszarami naprężeniowymi;   10)-14) 
Światłowody włóknowe o zewnętrznym kształcie litery D  i płaskim regionie do ułatwienia 
zewnętrznego oddziaływania na rdzeń położony blisko powierzchni płaskiej;    

 

 
 

 
 

Rys. 2.20.13. a), b) Zmierzone charakterystyki zależności dwójłomności przedstawionych na 
fotografiach światłowodów od temperatury i naprężenia mechanicznego.   
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Rys. 2.20.14. Zmierzone charakterystyki tłumienia spektralnego światłowodów 

polaryzujących utworzonych ze zwiniętych w pętlę światłowodów HB przeznaczonych do 
pracy w pasmach 1300 i 1550nm, oraz we wstawkach dla 650nm i 850nm(światłowody 
funkcjonalne). Długość mierzonych próbek światłowodu 200-500m, średnica pętli – kilka cm. 
Charakterystykę rozciągającą się w kierunku dłuższych fal zmierzono dla tych samych 
światłowodów nawiniętych na standardowy bęben styropianowy do przechowywania włókna. 
Dane światłowodów: długość drogi dudnienia polaryzacyjnego LB≈1-1,5mm dla 
wymienionych długości fal, długości fal odcięcia, odpowiednio - λc1=400nm, λc2=600nm, 
λc3=1000nm, λc4=1250nm, współczynnik ekstynkcji polaryzacyjnej ∆α=αx-αy=60÷75dB.  

Konieczny jest dodatkowy zewnętrzny układ polaryzator – analizator, co komplikuje 
układ optyczny, poprzez wyjście z „czystego” rozwiązania światłowodowego. Teoretyczny 
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obszar ograniczeń izolacji polaryzacyjnej spowodowany istnieniem residualnej ortogonalnej 
składowej pola modowego przedstawiono również na rys. 2.20.10.  

Modem podstawowym w notacji LP w światłowodzie słabo propagującym o ∆n≈0 jest 
LP01. W rzeczywistości jest to mod HE11. Mod LP11 jest pierwszym modem wyższego rzędu 
w notacji LP składającym się w rzeczywistości z grupy modów HE01, EH01, HE21.  W 
ogólnym przypadku światłowodu quasi-izotropowego, oraz istnienia residualnej anizotropii 
włókna optycznego, mod podstawowy HE11 składa się z dwóch modów zwyczajnego 
(parzystego, regularnego, szybkiego, ang. even) eHE11 i nadzwyczajnego (nieparzystego, 
osobliwego, wolnego, ang. odd) oHE11.  

Każdy z tych modów eHE11 i oHE11 jest hybrydowy i posiada obie prostopadle 
spolaryzowane składowe pola poprzecznego i składową podłużną. Odpowiednie składowe pól 
np. mniejsza modu zwyczajnego może być równolegle spolaryzowana do większej składowej 
modu nadzwyczajnego, i poprzez te składowe może następować wymiana mocy. 
Dwójłomność zależy od kwadratu ∆n=n1-n2 i eliptyczności rdzenia. Im większy parametr ∆n 
w światłowodzie tym większa dwójłomność ale tym gorzej światłowód spełnia przybliżenie 
słabej propagacji, a więc tym większe są mniejsze składowe pól decydujące o przesłuchu 
polaryzacyjnym. Światłowody o większej dwójłomności posiadają większą wartość 
ograniczenia przesłuchu polaryzacyjnego.  

Światłowody polaryzujące są światłowodami typu HB, w których dodatkowo 
wykorzystuje się mechanizm tłumiennościowej dyskryminacji jednego z polaryzantów. Stała 
propagacji modu o polu elektrycznym wzdłuż większej osi indykatrysy refrakcyjnej rdzenia 
(lub wzdłuż większej osi eliptycznego rdzenia) oHE11 jest większa niż modu eHE11, którego 
pole elektryczne jest równoległe do mniejszej osi indykatrysy lub elipsy oβ>eβ. Prędkość 
fazowa fali v=ω/β w tych modach spełnia warunek ov<ev, stąd nazwy - mod wolny i szybki. 
Geometria rozkładu pola modu wolnego oHE11 jest bardziej dopasowana do geometrii elipsy 
indykatrysy lub elipsy wymiarów, stąd mod ten jest silniej uwiązany w światłowodzie w 
porównaniu z modem szybkim, tzn. pole modu jest silniej ograniczone w obszarze rdzenia. 
Mod wolny oHE11 jest bardziej odporny na oddziaływania zewnętrzne na światłowód np. na 
wygięcia i mikrozgięcia. Można tak dobrać warunki pracy światłowodu, że wskutek 
oddziaływań zewnętrznych mod szybki będzie doznawał wielokrotnie większych strat niż 
mod wolny, w wyniku czego po pewnej długości światłowodu pozostanie praktycznie jedynie 
mod wolny. Jeśli w tym światłowodzie zapobiegnie się przepływowi mocy pomiędzy 
polaryzantami, to włókno optyczne będzie ściśle jedno polaryzacyjne i będzie zachowywać 
się jako rozłożony polaryzator. Najprostszą formą otrzymania takich warunków pracy jest 
utworzenie ze światłowodu HB pętli o tak dobranej średnicy aby, przy danej długości fali 
pracy światłowodu, występowało największe tłumienie różnicowe polaryzantów. 
Polaryzujące warunki pracy światłowodu dwójłomnego można wybrać także poprzez dobór 
odpowiedniego zaburzenia mikro-zgięciowego o dobranym spektrum częstotliwości 
przestrzennych i takiej długości transmitowanej fali w pobliżu długofalowej krawędzi 
transmisji aby ponownie uzyskać największe tłumienie różnicowe polaryzantów. Praktyczne 
rozwiązania pokazują, że możliwe jest uzyskanie tłumienia różnicowego rzędu 10 i 
większego. Występowanie tłumienia różnicowego pomiędzy polaryzantami powoduje, że po 
pewnej początkowej długości światłowodu (praktyka pokazuje, że rzędu stu – kilkuset m), po 
której stabilizuje się modowy stan ustalony, współczynnik tłumienia polaryzacyjnego staje się 
niezależny od długości włókna optycznego. Równowaga dynamiczna istnieje pomiędzy 
procesami mieszania polaryzantów, czyli dostarczania mocy optycznej polaryzantowi 
eliminowanemu kosztem polaryzantu dominującego, a ciągłą utratą mocy polaryzantu 
residualnego wskutek tłumienia różnicowego. Taki mechanizm pozwala uzyskać poziom 
dyskryminacji polaryzacyjnej w światłowodzie polaryzującym rzędu – 70 dB i więcej. Tego 
typu rozwiązanie jest przedmiotem zainteresowania żyroskopii światłowodowej, gdzie 
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poziomem krytycznym niezbędnej dyskryminacji polaryzacyjnej, w celu zapewnienia 
odwracalności optycznej,  jest wielkość rzędu –60dB.  

Teoretyczny obszar ograniczeń izolacji polaryzacyjnej w światłowodzie silnie 
dwójłomnym spowodowany stymulowanym dyskryminacyjnym tłumieniem różnicowym 
(tzw. światłowód polaryzacyjny) przedstawiono na rys.2.20.10. Oprócz określenia obszarów 
ograniczeń izolacji polaryzacyjnej w światłowodzie jednomodowym, rys.2.20.10. przedstawia 
pole pomiarów rzeczywistych światłowodów dwójłomnych. Izolacja polaryzacyjna w 
mierzonym światłowodzie zależy od takich czynników jak: wbudowana wielkość 
dwójłomności wewnętrznej, konstrukcja włókna (Panda, Muszka, D, eliptyczny rdzeń), 
sposób pokrycia zewnętrznego i kablowania włókna, a także od rodzaju specjalnie 
wprowadzonego zaburzenia zewnętrznego włókna (najczęściej zwinięcie w pętlę). Na 
rys.2.20.11. przedstawiono obliczoną zależność dwójłomności znormalizowanej B=|βx-
βy|/k=|nx-ny|, gdzie nx, ny – efektywne modowe współczynniki załamania dla dwóch 
ortogonalnych stanów polaryzacji, od struktury wewnętrznej światłowodu dwójłomnego oraz 
wyniki pomiarów kilku dwójłomnych światłowodów wysokokrzemionkowych o różnych 
konstrukcjach wewnętrznych nazywanych 1-Panda, 2,3,4,5–Muszka, Periodyczna wymiana 
mocy pomiędzy polaryzantami w światłowodzie dwójłomnym występuje na drodze LB=λ/B. 
Pomiary przedstawiono dla kilku wartości względnego parametru refrakcyjnego ∆=(n1-n2)/n1. 
Na rys. 2.20.12. przedstawiono fotografie przekrojów poprzecznych wytwarzanych 
eksperymentalnie rodzajów światłowodów dwójłomnych metodą MMC ze szkieł 
wieloskładnikowych oraz ich wybrane charakterystyki dwójłomności. Krzywa 1 na rys 
2.20.13. reprezentuje zmierzoną charakterystykę światłowodu o jednej z największych 
wartości naprężeniowej czułości dwójłomności opublikowanej w literaturze. Na rys.2.20.14. 
przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów polaryzacyjnego tłumienia różnicowego dla 
różnych warunków pracy światłowodu polaryzującego.  

Światłowody polaryzacyjne o dużej dwójłomności kołowej, w uzupełnieniu do 
przedstawionych powyżej włókien optycznych silnie liniowo dwójłomnych (utrzymujących 
liniowy stan polaryzacji), mogą utrzymywać polaryzację kołową propagowanej fali. Takie 
światłowody zostały zastosowane do pomiarów dużych natężeń prądu elektrycznego oraz pól 
magnetycznych. W światłowodzie utrzymującym polaryzację kołową można obserwować 
zjawisko Faradaya wykorzystywane przy takich pomiarach. Zewnętrzne pole magnetyczne H 
wzdłuż osi światłowodu powoduje rotację pola elektrycznego propagowanej fali optycznej o 
kąt Φ=VHL, gdzie V-stała Verdeta (także nazywana skręceniem magnetycznym właściwym), 
L-długość światłowodu. Stała Verdeta zależy od długości fali V=Cλdn/dλ (wzór Becquerela), 
C=ec2/2m=const. Znormalizowana stała Verdeta V/C wyraża się zależnością Vn=V/C=λn’=n-
ng. Dla szkła kwarcowego V jest rzędu 10-3[rad/m gauss]. Dla niektórych szkieł 
wieloskładnikowych może być kilkukrotnie większa. Duża wartość kołowej dwójłomności 
wbudowanej w światłowód maskuje niepożądane tutaj przypadkowe zmiany polaryzacji 
liniowej powodowane przez wygięcia światłowodu lub mechaniczne czynniki zewnętrzne. 
Podobnie jak w przypadku światłowodów dwójłomnych liniowo, silnie kołowo dwójłomne 
światłowody powinny posiadać stałą znormalizowaną rzędu  10-4 co odpowiada długości 
drogi dudnienia rzędu milimetrów.  

Światłowody dwójłomne kołowo wytwarza się kilkoma różnymi metodami. Najprostszą, 
ale stosunkowo mało skuteczną metodą, z powodu ograniczonej odporności włókna na 
skręcanie, uzyskania dwójłomności kołowej we włóknie optycznym jest skręcenie go wzdłuż 
osi długiej. Wykorzystywane jest zjawisko elastooptyczne. Podobnie jak w przypadku 
zjawiska Faradaya rotacja optyczna, wyrażona zmianą kąta polaryzacji na metr długości 
światłowodu Φ, jest iloczynem oddziaływania zewnętrznego na włókno (rotacji mechanicznej 
αf wyrażonej w radianach na metr długości włókna) oraz  Rα współczynnika 
proporcjonalności (rotacyjny współczynnik elastooptyczny) Φ=Rααf. Dla szkła kwarcowego 
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współczynnik Rα posiada jedną z najniższych wartości spośród szkieł Rα=0,07. Droga rotacji 
optycznej wynosi LR=2π/Φ. Otrzymanie dwójłomności kołowej rzędu 10-4, czyli zmiany kąta 
polaryzacji o 2π na drodze ok. 1mm wymagałoby mechanicznej rotacji włókna o obrót na 
mm, co jest nie możliwe. Możliwe jest uzyskanie kilku obrotów na metr 
 

 
 

Rys. 2.20.15.  Obliczona długość drogi rotacji optycznej LR [mm] (okres polaryzacji kołowej) 
w funkcji skoku s śrubowej linii rdzenia dla kilku wartości promienia r linii śrubowej rdzenia. 
Gwiazdkami zaznaczono punkty pomiarowe kilku dostępnych autorowi jednomodowych 
światłowodów helikalnych o standardowej średnicy zewnętrznej d=125µm i średnicy rdzenia 
2a=10µm: 1) s=1mm, r=50µm, LR=13mm, NA=0,2, α=10dB/km, V≈5, 2) s=0,75mm, 
r=100µm, LR=2mm, NA=0,4, α=15dB/km, V≈10, 3) s=0,5mm. r=20µm, NA=0,4, 
α=10dB/km, V≈10, 4) s=0,25, r=10µm, LR=10mm, NA=0,4, α=10dB/km, V ≈10. Straty 
światłowodów mierzono dla λ=1,3µm, V≈25NA. Dwójłomność jest związana z rotacją 
optyczną poprzez zależność B=λ/LR. 

 
Podstawową metodą technologiczną wytwarzania światłowodów kołowo dwójłomnych 

jest rotowanie niecentrycznego układu pręt-rura (z nieosiowym położeniem rdzenia) podczas 
wyciągania włókna. Dla światłowodów eliptycznie dwójłomnych metodą wytwarzania jest 
rotowanie  preformy światłowodu typu HB  podczas wyciągania włókna. Są to metody 
analogiczne do wytwarzania światłowodów izotropowych o minimalnej wartości wewnętrznej 
dwójłomności residualnej, z tym że w przypadku światłowodów izotropowych skok rotacji 
jest znacznie mniejszy, może być porównywalny z długością fali. Skok rotacji światłowodu 
izotropowego nie może być zbyt duży, gdyż fala optyczna doznawałaby obrotu 
polaryzacyjnego. Odwrotnie, skok rotacji dla obu światłowodów z rdzeniem helikalnym (o 
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polaryzacji kołowej) i z rotowanym rdzeniem Panda lub Muszka (o polaryzacji eliptycznej) 
nie może być zbyt mały, gdyż fala świetlna nie nadążyłaby z obrotem polaryzacyjnym. 
Jednocześnie, zbyt duży skok rotacji nie daje odpowiedniej wartości dwójłomności 
polaryzacyjnej. Inaczej mówiąc, dla zbyt małego skoku rotacji zarówno światłowodu 
helikalnego jak i światłowodów HB fala świetlna nie nadąża za szybkimi zmianami osi 
geometrycznej (światłowód helikalny) i naprężeniowej (światłowód HB) i zaczyna uśredniać 
wartość dwójłomności. Dodatkowo, we włóknie helikalnym znacznie wzrastają straty 
zgięciowe. Metodą rotowania preformy można otrzymać światłowód o długości drogi 
dudnienia dla polaryzacji kołowej  i eliptycznej rzędu 1 mm i mniej, a typowo kilka mm 
[5.30].  

 

 
 
Rys 2.20.16.  Obliczona długość drogi dudnienia polaryzacyjnego dla światłowodów o 

polaryzacji eliptycznej (rotowane światłowody HB) jako funkcja skoku rotacji mechanicznej 
s=2πrvz/vt dla różnych wartości drogi dudnienia polaryzacji liniowej identycznych 
światłowodów wyjściowych (nie rotowane światłowody HB). Parametr Ln jest 
znormalizowaną dwójłomnością liniową LB

lin względem skoku rotacji s, Ln=LB
lin/s. 

Gwiazdkami zaznaczono punkty pomiarowe kilku dostępnych autorowi jednomodowych 
rotowanych światłowodów HB o standardowej średnicy zewnętrznej d=125µm i średnicy 
rdzenia 2a≈10µm o różnych wartościach szacowanej wyjściowej dwójłomności liniowej i 
różnych skokach rotacji. 

 
 
Podstawową metodą wytwarzania światłowodów o dwójłomności kołowej, obok opisanej 

poniżej metody rotacji preformy HB, jest rotacja, podczas wyciągania światłowodu, preformy 
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przygotowanej z układu pręt-rura, gdzie rdzeń jest umieszczony poza osią obrotu. Obrót 
preformy powoduje nadanie rdzeniowi kształtu izotropowej linii śrubowej. Jeśli preforma 
posiada dwa identyczne rdzenie, jeden umieszczony osiowo względem osi obrotu a drugi 
nieco poza, to rdzeń niecentryczny będzie w takim światłowodzie śrubowo owinięty wokół 
rdzenia osiowego. Właściwości propagacyjne obu rdzeni będą różnić się między sobą 
znacznie. Dla ustalonej długości światłowodu rdzeń helikalny jest dłuższy. Rdzeń helikalny 
może być jednomodowy w znacznie większym zakresie częstotliwości znormalizowanych, 
nawet do wartości rzędu V=30 lub większych. Spowodowane jest to silnym stratnym, 
dyskryminacyjnym działaniem, w stosunku do modów wyższego rzędu, małego promienia 
zakrzywienia rdzenia światłowodu. Konsekwencją silnej stratnej dyskryminacji zgięciowej 
modów wyższego rzędu jest możliwość powiększenia średnicy rdzenia jednomodowego 
światłowodu helikalnego, i powiększenia apertury numerycznej zgodnie z  V=akNA. 

Gdy fala świetlna podąża wzdłuż jednorodnej linii śrubowej (x=rcost, y=rsint, z=st) o 
promieniu r (promieniu krzywizny ρ=(r2+s2)/r=const i torsji- skręceniu τ=(r2+s2)/s=const, 
oraz długości łuku l=(r2+s2)1/2t ), i o skoku jednostkowym s to doznaje rotacji płaszczyzny 
polaryzacji o kąt Θ=2π(1-s/l) na długości łuku spirali l . Średnica linii śrubowej jest 
przesunięciem poprzecznym rdzenia względem osi włókna. Długość drogi rotacji optycznej 
LR=2πs/Θ można powiązać z parametrami linii śrubowej rdzenia otrzymując: LR=s3/2π2r2. 
Funkcję tą wykreślono na rys.2.20.15. przedstawiając także wyniki pomiarów własnych 
światłowodów o rdzeniach śrubowych o kilku różnych parametrach.  

Światłowody o rdzeniach helikalnych wytworzono ze szkieł wysokokrzemionkowych 
oraz ze szkieł wieloskładnikowych. W pierwszym przypadku preforma MCVD z wytworzoną 
strukturą płaszcz-rdzeń wprowadzana jest do położonego nieosiowo otworu wierconego w 
pręcie krzemionkowym. W drugim przypadku światłowodowa preforma także z wytworzoną 
strukturą rdzeń – płaszcz otrzymana modyfikowaną metodą wielotyglową wprowadzana jest 
do otworu w pręcie ze szkła miękkiego, dobranego pod względem właściwości termo-
mechanicznych do preformy. Dla skoku linii śrubowej rzędu s=1mm i średnicy r=100µm 
uzyskano drogę dudnienia polaryzacji eliptycznej fali w światłowodzie LB=3mm. Odpowiada 
to kołowej dwójłomności modowej rzędu B=5x10-4.  Uzyskano także rozwiązania 
światłowodów helikalnych z drogą dudnienia rzędu LB≈1mm i wartością dwójłomności 
kołowej rzędu B=10-3. Dalszy wzrost dwójłomności jest związany z akceptacją wzrastających 
strat wtrącenia światłowodowego elementu polaryzacyjnego. Dwójłomność kołowa silnie 
wzrasta z promieniem linii śrubowej, więc naturalną tendencją budowy światłowodów 
helikalnych jest zwiększanie ich średnicy ponad normę 125µm, typowo aż do 500µm. Wadą 
takiego rozwiązania jest zwiększona sztywność włókna, i w związku z tym zmniejszenie 
dopuszczalnej średnicy pętli (zawijanej np. wokół przewodnika z prądem, w celu pomiaru 
pola magnetycznego). Minimalne praktyczne średnice cewek światłowodowych wynoszą w 
przybliżeniu odpowiednio 5cm i 30 cm dla wymienionych średnic światłowodu. Rdzeń w 
światłowodzie helikalnym jest zawsze skośny względem osi światłowodu, jak również pole 
modu podstawowego. Wymaga to stosowania modyfikowanych elementów do pobudzania 
światłowodu. Pomiary światłowodów helikalnych pokazują ich znaczną stabilność, w 
porównaniu z innymi rodzajami światłowodów dwójłomnych, i stosunkową niewrażliwość na 
oddziaływania zewnętrzne.  

Podczas rotacji światłowodu silnie dwójłomnego w czasie wyciągania wbudowywana jest 
we włókno silna dwójłomność eliptyczna poprzez zamrożenie rotacji osi dwójłomności. Mod 
podstawowy, i mody wyższego  rzędu stają się spolaryzowane eliptycznie a dwójłomność 
eliptyczna zależy od liniowej dwójłomności światłowodu HB przed rotacją oraz od 
częstotliwości rotacji. Droga dudnienia pomiędzy oboma polaryzantami modu podstawowego 
w światłowodzie o polaryzacji eliptycznej wynosi : 
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LB
HB(elip)=LB

HB(lin)s/[4LB
HB(lin)+s2)1/2-2LB

HB(lin)],                      (2.20.1) 
 
gdzie s – skok rotacji preformy, LB

HB – droga dudnienia polaryzacyjnego dla światłowodu 
HB nie rotowanego o polaryzacji liniowej (lin) i rotowanego o polaryzacji eliptycznej (elip). 
Wykres tej funkcji przedstawiono na rys.2.20.16. Poziom wbudowanej w światłowód 
dwójłomności eliptycznej powinien być na tyle duży aby przekroczyć, co najmniej o rząd 
wielkości, poziom zewnętrznych perturbacji polaryzacyjnych. W tym sensie, wielkość drogi 
dudnienia LB

HB(elip) jest miarą odporności światłowodu na niepożądane zburzenia zewnętrzne. 
Droga ta powinna być mniejsza od 10 mm. Wprowadzając znormalizowaną wartość 
polaryzacji liniowej względem skoku rotacji polaryzacji eliptycznej Ln= LB

HB(lin)/s, z 
rys.2.20.16. można stwierdzić, że dla Ln=const zachodzi warunek LB

HB(elip)=CLB
HB(lin), gdzie 

C=const. Dla Ln=1 (linia dzieląca wykres na dwie części po przekątnej) wartość stałej C=4. 
Dla Ln=0,5 (dolna część wykresu) zachodzi warunek C≈2. Dla Ln=2 (górna część wykresu) 
zachodzi warunek C=8. Stała C pokazuje redukcję dwójłomności przy przechodzeniu z 
liniowej na eliptyczną. Realistyczna, pod względem technologicznym, wartość 
znormalizowanej dwójłomności liniowej Ln=1 daje stosunek redukcji dwójłomności podczas 
rotacji C=4. W takich warunkach droga dudnienia dla polaryzacji eliptycznej równa 4 mm 
wymaga zastosowania do rotacji preformy światłowodu o hipotetycznej dwójłomności 
liniowej rzędu 1mm. Droga dudnienia polaryzacji eliptycznej rzędu 4mm jest zupełnie 
wystarczająca dla obecnych zastosowań funkcjonalnych takich światłowodów .  

 Eliptyczność polaryzacyjna (stosunek obu osi elipsy polaryzacji) wyraża się zależnością:  
 

e=tg[(1/2)arctg(2LB/s)],                                  (2.20.2) 
 
gdzie LB-droga dudnienia wyjściowego, nie-rotowanego światłowodu HB, s-skok linii 

śrubowej. Skok rotacji wynika z prędkości wyciągania światłowodu vf i prędkości obrotowej 
vr i wynosi LR=2πrvf/vr. Jeśli rotacja mechaniczna jest duża, czyli LB/s>1 eliptyczność 
polaryzacyjna e dąży do jedności. W takim światłowodzie mod podstawowy jest 
spolaryzowany głównie kołowo. Jeśli wyjściowy światłowód HB posiada drogę dudnienia dla 
polaryzacji liniowej rzędu 1 mm to droga dudnienia dla polaryzacji eliptycznej będzie rzędu 
kilku mm.  

Światłowody o polaryzacji kołowej (bądź eliptycznej) są stosowane do budowy 
całkowicie fotonicznych elementów funkcjonalnych sterowanych polem elektrycznym. Z 
powodu różnicy prędkości fazowych dwóch kołowo (eliptycznie) spolaryzowanych 
polaryzantów modu podstawowego światło przepływa pomiędzy nimi, gdy pola są w fazie i 
antyfazie w sposób periodyczny. W światłowodzie idealnie izotropowym, mod podstawowy 
jest zdegenerowany i takie zjawisko nie występuje. Jeśli pole magnetyczne zaburza 
propagację w światłowodzie dwójłomnym także w sposób periodyczny, ale na długości 
krótszej w porównaniu z drogą dudnienia dwójłomności, w miejscu oddziaływania może 
nastąpić dodatkowe sprzężenie (mieszanie) polaryzantów spowodowane rotacją fazy 
Faradaya. Poprzez przesuwanie miejsca pobudzenia polem magnetycznym wzdłuż włókna 
optycznego, w którym pobudzono tylko jeden polaryzant oraz zastosowanie układu 
polaryzator - analizator, przy czym wyjściowy analizator jest usytuowany 45o do osi 
dwójłomności, w detektorze mierzona jest droga dudnienia poprzez zliczanie liczby cykli 
zmian mocy optycznej w funkcji przesunięcia pobudzającego pola magnetycznego. Czułość 
pomiaru wzrasta w układzie homodynowym, gdy pole magnetyczne pobudzające światłowód 
jest modulowane a odbiornik optoelektroniczny jest fazoczuły.  

Najprostszym rozwiązaniem światłowodowego elementu funkcjonalnego Faradaya jest 
nawinięcie odcinka światłowodu jednomodowego, jednopolaryzacyjnego o polaryzacji 
kołowej (światłowód helikalny) na cewce. Obwodowe pole magnetyczne w pobliżu 
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powierzchni przewodnika działa wzdłuż osi światłowodu powodując rotację polaryzacji 
modu. Rotacja płaszczyzny polaryzacji jest proporcjonalna do całki liniowej pola 
magnetycznego, więc dokładne pozycjonowanie cewki światłowodowej  nie ma znaczenia. 
Zakłócające pola magnetyczne nie objęte cewką nie mają znaczenia dla wyniku pomiaru. 
Sygnał optyczny pobudzający światłowód funkcjonalny oraz sygnał z elementu fotonicznego  
odprowadzany jest światłowodem zachowującym stan polaryzacji do układu nadajnika i 
odbiornika znajdującego się na potencjale zerowym. Optymalnym rozwiązaniem jest 
włączenie w światłowodową pętlę monitorującą właściwości dyskryminacji modu szybkiego. 
Jeśli to jest niemożliwe to konstrukcja elementu ulega komplikacji. Konieczny jest dobór 
takiej długości światłowodu funkcjonalnego aby, z jednej strony uzyskać odpowiednią 
czułość pomiaru (co wymaga większych długości), a z drugiej aby na wyjściu zachować 
efektywne przesunięcie fazy będące miarą wielkości pomiarowej (co wymaga długości 
równej jednemu okresowi, lub całkowitej wielokrotności, drogi dudnienia).  

Proponuje się cały szereg metod rozwiązania problemu konstrukcji elementu 
światłowodowego sterowanego polem magnetycznym w przypadku zastosowania 
światłowodu HB (ale nie idealnie polaryzującego). Periodyczne pobudzenia światłowodu 
dwójłomnego polem magnetycznym w fazie z długością drogi dudnienia wymaga 
zastosowania periodycznej osłony magnetycznej włókna . Fazowanie obu sygnałów jest 
konieczne, w takim rozwiązaniu, na znacznej długości włókna niezbędnej dla uzyskania 
odpowiedniej czułości przetwornika i dla nominalnego zakresu temperatur pracy całego 
urządzenia. Lepsze dopasowanie fazy dla większego zakresu temperatur uzyskuje się poprzez 
zastosowanie modulacji przestrzennej częstotliwości ekranu magnetycznego oraz rozszerzenie 
widma źródła optycznego, gdyż LB=λ/∆βn. W rozwiązaniach z rotowanym światłowodem HB 
uzyskano dużą liniowość pomiaru prądu na poziomie rzędu kA i czułość rzędu kilku µA. 
Najlepszym rozwiązaniem do pomiaru pól magnetycznych wydaje się zastosowanie 
światłowodu helikalnego, ze względu na jego najmniejszą wrażliwość na uboczne 
oddziaływania środowiskowe. 
1.1.Światłowody eliptyczne  
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2. 20. 5. Światłowody planarne w systemach DWDM 
 

Optyczne falowody planarne mogą bazować na różnych materiałach i mogą być 
wytwarzane technikami fotolitografii. Przetwarzanie na skalę klasycznych wafli umożliwia 
automatyzację procesów, integrację różnych funkcji i indywidualizację na zamówienie do 
konkretnego zastosowania. Systemy i elementy DWDM muszą dostarczyć lepsze parametry 
transmisyjne za niższą cenę. Całość systemu musi mieścić się w coraz mniejszej przestrzeni w 
centralach, terminalach lub pomieszczeniach wzdłuż sieciowej linii transmisyjnej. 
Światłowodowe układy planarne PLC (Planar Lightwave Circuits) są kluczową technologią 
stosowaną coraz częściej w systemach DWDM, szczególnie ze względu na dobre parametry 
elementów optycznych i optoelektronicznych, niskie koszty i małe objętości układów.  

Zasadniczo, PLC składa się z struktur falowodowych (coraz częściej, coraz bardziej 
skomplikowanych) odwzorowanych na podłożu. Struktura falowodów jest definiowana przy 
pomocy technik fotolitograficznych, umożliwiając obróbkę na skalę przemysłową. Niskie 
koszty są otrzymywane poprzez produkcję wielkoskalową oraz umożliwienie integracji wielu 
funkcjonalności na pojedynczym podłożu, a przez to znaczną minimalizację wymiarów. Na 
wiele sposobów, przejście do PLC od składania układów dyskretnych są odbiciem 
analogicznych procesów przez które przeszła elektronika w latach 70tych od dyskretnych 
tranzystorów do układów scalonych.  

Najpowszechniej stosowaną platformą materiałową dla PLC jest kwarc na krzemie SoS 
(Silica on Silicon). Wynika to z idealnego dopasowania refrakcyjnego do światłowodów 
telekomunikacyjnych oraz dojrzałości sprzętu technologicznego. Elementy falowodowe były 
wytwarzane z zastosowaniem polimerów, tleno-azotku krzemu SiON, czystego krzemu, 
fosforku indu InP. Technologia falowodów biernych jest obecnie tak zaawansowana, że 
pozwala na wytworzenie szerokiej gamy elementów. Platforma materiałowa PLC pozwala 
również na integrację elementów aktywnych. Elementy aktywne w połączeniu z dużą 
rozmaitością struktur falowodowych i innych elementów optycznych jak filtrów powala na 
produkcję całego szeregu, prostszych i bardziej złożonych, elementów funkcjonalnych dla 
DWDM, będących coraz bardziej rozwiniętym ekwiwalentem elektronicznych układów 
scalonych ASIC.  

Różnica pomiędzy integracją elektroniczną i optyczną będzie istniała zawsze i jest 
spowodowana różnymi naturami fotonu i elektronu. Podczas gdy elektron można zatrzymać, 
foton wiecznie ucieka. Inaczej niż w przemyśle elektronicznym, który jest zdominowany 
przez pojedynczy materiał i jeden cel przewodni, którym jest zmniejszanie wymiarów 
liniowych, elementy optyczne można wykonywać z różnych materiałów i wymagają 
rozważania znacznie większej ilości czynników podstawowych. W tabeli rozważono niektóre 
z tych czynników.  

Do wytwarzania falowodów SoS używane są dwie technologie: CVD (osadzanie 
chemiczne) oraz FHD (hydroliza płomieniowa). Metoda CVD jest modyfikacją 
standardowego przetwarzania półprzewodników i nadaje się do produkcji masowej. 
Jednorazowo w komorze osadzania można załadować sto wafli. Metoda FHD jest zasadniczo 
różna. Gazowe prekursory związków chemicznych są wprowadzane do płomienia, który 
hydrolizuje związki do postaci szkła o odpowiedniej postaci. Porowata warstwa osadzona w 
ten sposób na podłożu musi być ogrzana w celu konsolidacji do wysokiej jakości optycznej 
postaci szklistej. W dalszej części procesów używane są technologie używane do produkcji 
układów scalonych, projektowanie masek, fotolitografia, reaktywne wytrawianie jonowe, 
cięcie, testowanie, umieszczanie w obudowie.  

Filtry cienkowarstwowe są obecnie  najbardziej popularnym rodzajem filtrów dla 
DWDM, mimo ich wad jak słabej skalowalności ze wzrostem ilości i gęstości kanałów 
lambda. Obecnie w technice DWDM znalazły zastosowanie matryce planarnych falowodów 
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optycznych AWG (Arrayed Waveguides). Interferencja wielowiązkowa w AWG pozwala na 
jednoczesne filtrowanie 40 lub większej ilości kanałów. Zaletami elementów AWG są niskie 
koszty, łatwość produkcji masowej, możliwość zastosowania różnych materiałów w celu 
uzyskania różnych właściwości matrycy falowodów (np. dla SiON uzyskuje się falowody  o 
większym kontraście), niewielkie wymiary, możliwość integracji kilku funkcjonalności w 
jednym elemencie.  

 
Tabela 2.20.1.   Technologie falowodów planarnych układów optyki zintegrowanej 

dla telekomunikacji światłowodowej DWDM 
Technologia Zalety  Wady 
Krzemionka 
na krzemie 

(SoS) 

Współczynnik załamania dobrze 
dopasowany  

do światłowodu; Dojrzała 
technologia osadzania  

i przetwarzania 

Redukcja wymiarów ograniczona przez 
dostępne zakresy wartości 

współczynników załamania 

Polimer Szeroko kontrolowane parametry 
poprzez duży wybór materiałów – 

chemia polimerów; Szybsza reakcja 
termiczna niż dla szkła;  

Możliwe wysokie koncentracje 
domieszki; 

Duża dwójłomność spowodowana 
technologią pokrywania i 

odwirowywania; 
Duża czułość na wilgoć; 
Większe straty niż szkła; 

SiON Mały wymiar elementów z powodu 
falowodów o dużym współczynniku 

załamania i o dużym kontraście;  

Duże straty falowodów i interfejsów 
optycznych do falowodów; 

Krzem Dojrzała technologia 
półprzewodnikowa; 

Duży kontrast współczynnika 
załamania;  

Łatwa integracja elementów 
aktywnych; 

Duże straty interfejsu falowód – 
światłowód włóknisty; 

Fosforek 
Indu 

Pozwala na bezpośrednią 
implementacje funkcjonalności 

aktywnych w tym samym systemie 
materiału, zamiast łączenia z 

innymi elementami; Duży kontrast 
refrakcyjny;  

Trudny technologicznie system 
materiałowy; Obecnie ograniczony do 

stosunkowo niewielkich wymiarów wafla 
(3 in.); Optymalizacja indywidualnych 

elementów, nie stosujących tego samego 
podłoża, może prowadzić do lepszych 

rezultatów;  
 

Innym elementem wymaganym ze wzrostem liczby kanałów i głębszą penetracją optyki w 
system aż do routowania optycznego w sieci oczkowej jest dynamiczny układ wyrównywania 
wzmocnienia optycznego. Taki element równoważy indywidualne kanały, kompensuje 
nieliniowość wzmacniacza, zapobiega nasyceniu odbiornika. Obecnie istnieją, i są dostępne 
komercyjnie, elementy jednokanałowe tego typu, np. zmienne tłumiki optyczne VOA 
(Variable Optical Attenuator). Jednak w elementach jednokanałowych występują te same 
wady dla dużej liczby kanałów co przy zastosowaniu filtrów cienkowarstwowych. 
Dynamiczne korektory wzmocnienia mogą być wykonywane na PLC przez połączenie AWG 
z interferometryczną strukturą falowodową i kontrolę fazy względnej jednego ramienia. 
Tłumienie jest osiągane poprzez ogrzewanie jednego ramienia struktury interferometrycznej 
w celu utworzenia kontrolowanego poziomu interferencji na wyjściu. Zintegrowana 
konstrukcja elementu, bez części ruchomych, zapewnia dużą niezawodność.  
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Przełączanie jest kolejną funkcją wymaganą w sieci optycznej, albo dla celu routingu 
zabezpieczającego lub przełączania kanałów lambda (cross-connect). Przełączniki z niewielką 
liczbą portów mogą być wykonane na strukturach PLC podobnych do poprzednio opisanych 
urządzeń, ale z wyjściem działającym binarnie – włączonym lub wyłączonym. Inne 
technologie, takie jak systemy mikro-elektro-mechaniczne MEMS lub dysze bąbelkowe 
(bubble jets) są lepsze dla znacznej ilości portów do przełączania. Podobnie do innych 
elementów, MEMS mogą być zintegrowane na platformie PLC w celu połączenia 
funkcjonalności.  

Łączenie aktywnych elementów do platformy PLC tworzy układy hybrydowe. 
Przykładem takiego elementu komercyjnego jest optyczny monitor kanałowy. Monitor jest 
utworzony poprzez połączenie matrycy detektorów na wyjście AWG i używany do 
testowania indywidualnych kanałów DWDM. Takie urządzenie jest konieczne wraz z 
dodawaniem nowych funkcjonalności do warstwy optycznej sieci. Na przykład, do 
monitorowania jakości sygnału i detekcji przełączania długości fali w optycznej sieci 
oczkowej.  

PLC stanowi mocną, niezawodną, odporną i uniwersalną platformę do budowy szeregu 
elementów funkcjonalnych potrzebnych dla sieci optycznych DWDM następnych generacji. 
Integracja wielu funkcji jest możliwa na takiej platformie i powoduje ona redukcję 
rozmiarów, kosztów, zwiększenie niezawodności. Standardowa obróbka wafli pozwala na 
szybki proces projektowania i prototypowania z możliwością łatwego skalowania produkcji 
masowej. Pozwala też, w niektórych przypadkach, na korzystanie ze standaryzowanych 
technologii wykonywania obudów.  
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2. 20. 6.  Światłowody przewężane w systemach DWDM 
 
Światłowody jednomodowe uformowane w stożkowe przewężenie są podstawą do 

konstrukcji szeregu światłowodowych elementów funkcjonalnych, ostatnio szczególnie dla 
DWDM, jak: filtrów falowych, sprzęgaczy, kontrolerów polaryzacji, innych elementów 
funkcjonalnych lub części takich elementów [127-143]. Światłowody stożkowe posiadają 
bardzo korzystne charakterystyki funkcjonalne, szczególnie w połączeniu z innymi rodzajami 
światłowodów np. braggowskimi. Stożkowy kształt jest otrzymywany przez ogrzewanie 
odcinka światłowodu do punktu mięknięcia i powolne wyciąganie w celu osiągnięcia 
odpowiedniego kształtu przewężenia. Redukcja średnicy powoduje zmniejszenie lokalnej 
wartości częstotliwości znormalizowanej V i rozkład pola modu zmienia się na coraz szerszy, 
aż w końcu prawie cała moc propagowana jest w płaszczu. Jeśli światło transmitowane przez 
przewężenie światłowodowe jest monitorowane podczas wyciągania to obserwuje się szereg 
maksimów i minimów transmisji, łącznie z osiągnięciem wartości zerowej. Te właściwości 
oscylacji mocy optycznej oraz zależność oscylacji od długości przewężenia, wartości 
współczynnika załamania ośrodka otaczającego przewężenie i długości fali stanowią 
mechanizm działania wymienionych elementów.  

Przewężenie światłowodowe modelowane jest metodą schodkową, rys. 2.20.17. 
Wyróżnione są trzy regiony: zbieżny stożek, talia o stałej średnicy i rozbieżny stożek. 
Dodatkowo wyróżnia się trzy regiony w światłowodzie jednomodowym, gdzie V<2,405, 
Vc≈2, Vc(z) >1 oraz Vc(z)<1. Wraz z maleniem Vc pole modu wnika głębiej w płaszcz.. 
Średnica pola modu d wzrasta z maleniem średnicy rdzenia r i funkcja stosunku tych dwóch 
wielkości zależy jedynie od V zgodnie z przybliżoną (do ok. 1%) zależnością 
d/a=0,65+1,619V-3/2+2,879V-6 . Dla wartości 2,4>Vc>1 na proces rozszerzania pola modu 
mają wpływ dwa przeciwstawne procesy – wzrastająca dyfrakcja w malejącym rdzeniu 
Θd=2λ/πn1wo (wo- gaussowska średnica pola modu w rdzeniu) oraz uwiązanie modu przez 
granicę rdzeń – płaszcz Θc=(2∆)1/2. Rozszerzenie pola modowego jest minimalne jeśli te dwa 
efekty są porównywalne, co ma miejsce dla częstotliwości znormalizowanej Vc≈2. Dalsze 
zmniejszanie średnicy stożka powoduje dyfrakcyjne rozszerzenie pola modu i dla wartości 
Vc<1 granica płaszcz-rdzeń przestaje mieć wpływ na propagację fali w światłowodzie. 
Światło jest prowadzone przez granicę zewnętrzną płaszcz – powietrze. W tych warunkach 
rdzeń może posiadać średnicę poniżej 1µm (dla światłowodów o rdzeniu rzędu 5µm) i jego 
rola może być pominięta. Ten rejon posiada długość równą sumie długości tych części obu 
stożków, dla których Vc<1 oraz długości talii zc=zs1+zs2+zt. Lokalne wartości częstotliwości 
znormalizowanej numerycznej wynoszą: Vc=(2π/λ)ro(n1

2-n2
2)1/2, Vp=(2π/λ)r(z)(np

2-nzew
2)1/2, 

gdzie ro- początkowy promień rdzenia, r(z) promień światłowodu w obszarze Vc<1, ri – 
promienie rdzenia w schodku i-tym przewężenia, n1, n2, nzew- współczynnik refrakcji rdzenia, 
płaszcza i obszaru zewnętrznego (powietrze, płyn immersyjny, polimer). W obszarze Vc<1 
propagacją fali rządzi wartość Vp, gdyż w takich warunkach dla typowego światłowodu 
jednomodowego tylko 26% mocy pozostaje w rdzeniu (dla V=2,4 - 86%). Wartość Vp jest 
znaczna (rzędu 100-200 dla λ=0,633), gdyż talia posiada średnicę kilkudziesięciu µm (np. 
20µm), a wartość ∆n=np-nzew też jest znaczna.  

Światłowód przewężany w obszarze Vc<1 jest wielomodowy. Mod podstawowy rdzenia 
ulega transformacji w mod podstawowy płaszcza w miejscu stożka zbieżnego gdzie Vc≈1, 
podlega mieszaniu z innymi modami w dalszej części stożka zbieżnego, talii i części stożka 
rozbieżnego oraz ulega ponownej transformacji z modu podstawowego płaszcza na mod 
podstawowy rdzenia. Pozostałe mody, powstałe w wyniku mieszania, pozostają płaszczowe. 
Mieszanie modów w najcieńszej części przewężenia (Vc<1) i talii jest czuły na oddziaływania 
zewnętrzne jak wygięcia, drgania, zmiany zewnętrznego współczynnika załamania.  
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Rys. 2.20.17.  Model światłowodu dwu-stożkowego do analizy. 
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Najprostszy model sprzęgania modów zakłada liniową zbieżność/rozbieżność 
przewężenia, wówczas można aproksymować obszar jako fragmentami liniowy, zawierający 
M odcinków o różnych średnicach. Zakładając, że mody są w światłowodzie i przewężeniu 
liniowo spolaryzowane tzn. opisane jako LP, wartości argumentów funkcji falowych i 
częstotliwość znormalizowana przyjmują następującą postać: Ui

nm=ri(k2n2
2-βi

nm
2)1/2, 

Wi
nm=ri(βi

nm
2-k2nzew

2), Vi=kri(n1
2-nzew

2)1/2, gdzie βi
nm- stała propagacji nm-tego modu w 

stopniu i-tym stożka światłowodowego o średnicy ri. Argument okresowej funkcji Bessela U 
można otrzymać rozwiązując równanie własne światłowodu dla którego przyjęto wartość 
współczynnika załamania rdzenia jako n2, wartość współczynnika załamania płaszcza jako 
nzew oraz średnicę rdzenia jako ri. W praktyce parametr U oblicza się z zależności 
asymptotycznych obowiązujących dla dużych wartości V   Ui=2,405e-1/Vi dla LP01, Ui=3,832e-

1/Vi dla LP11, Ui=5,135e-1/Vi dla LP21, itd.  
Zaniedbując odbicia na granicy stopni, można zapisać równanie ciągłości w postaci  
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  (2.20.4) 
gdzie, Φ(r, φ) - pole promieniowania przewężenia, ai

nm – amplituda modu w stopniu i-tym 
przewężenia światłowodowego, bpq – amplituda modu w stopniu i+1 przewężenia, Enm – 
znormalizowana funkcja własna modu LPnm, Anm- współczynnik normalizujący. 
Wykorzystując ortogonalność modów otrzymuje się wyrażenie na amplitudy modów w 
schodku i+1 w postaci 
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     (2.20.5) 
gdzie Cnmpq – jest amplitudowym współczynnikiem sprzężenia pomiędzy modem LPnm w 

i-tym schodku stożka oraz modem LPpq w schodku i+1. Dla z=zo (lub 0, jeśli zo=0) moc 
optyczna z modu podstawowego rdzenia światłowodu tworzącego stożek 1 LP01

r1 
transformuje się do modu podstawowego LP01

p płaszcza. Mod LP01
p może sprzęgać się, 

zgodnie z wartością Cnmpq, tylko z modami LPoq
p. Dla z=z1+z2+L moc pozostała w tym 

miejscu w modzie LP01
p jest sprzęgana z powrotem do modu LP01

r2 rdzenia światłowodu 
tworzącego stożek 2. Moc pozostająca w tym miejscu w płaszczu w innych modach staje się 
radiacyjna i jest tracona. Optymalizacja budowy światłowodu przewężonego i wykorzystania 
go do konstrukcji sprzęgacza polega na minimalizacji mocy traconej i zwiększeniu 
efektywności powrotnej konwersji modów płaszcza w mod podstawowy rdzenia.  

Jeśli światłowód przewężony jest zakrzywiony o kąt Θ to do określenia jego 
charakterystyk transmisyjnych można również zastosować model schodkowy. Sekcje i oraz 
i+1 są połączone ze sobą pod kątem ψ=Θ/N (N-całkowita liczba sekcji schodkowych). Talia 
przewężenia jest także wygięta, więc modelowana jest również przy pomocy schodków o tej 
samej średnicy ale połączonych również pod niewielkimi kątami ψ=Θ/N, jeśli N jest 
dostatecznie duże. Równanie ciągłości jest w regionie wygięcia włókna stożkowego 
następującej postaci: 
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Rys. 2.20.18.  Światłowód przewężony, jego model schodkowy do analizy (rys. 2.20.17)  i 

wybrane charakterystyki obliczone i zmierzone. Dane włókien: IP -długość rejonu o Vc<1 
lwm=15mm, długość talii lt=2,5mm, standardowa średnica zewnętrzna włókna 125µm, 
średnica rdzenia 2r=4,5µm, n1=1,464, n2=1,460, λ1=633nm, λ2=1,3µm, II – średnica rdzenia 
9,5µm; Charakterystyki: 1 i 2-T(LP) –obliczona i zmierzona transmisja T w funkcji długości 
przewężenia LP dla światłowodu I,  3 i 4 –T(Θ) – Obliczone charakterystyki transmisji w 
funkcji kąta wygięcia przewężenia dla światłowodu I i długości fali λ2 i λ1; 5- r(z) zmierzony 
profil geometryczny przewężenia światłowodu I; 6 – C(Lc) - zmierzony współczynnik 
sprzężenia w funkcji długości wydłużenia w czasie wyciągania przewężenia dla dwóch 
światłowodów II; S(λ) – zmierzona rodzina charakterystyk spektralnych sprzężenia 
szerokopasmowych sprzęgaczy przewężanych (dwustożkowych) optymalizowanych na 
pasmo 1,3-1,5µm; WP(λ) – zmierzona rodzina charakterystyk podziału mocy w przewężanych 
sprzęgaczach 3dB; Tn(λ) – zmierzona rodzina  charakterystyk spektralnych transmisji 
przewężanych multiplekserów, optymalizowanych na pasmo 1,3-1,5µm;  

 
Równanie to przechodzi w równanie światłowodu prostego jeśli ψ=0. Długość 

światłowodu przewężanego jest np. 10mm, ilość sekcji N=20-50, kąt wygięcia niewielki w 
zakresie Θ=1÷10o, kąt połączenia sekcji ψ jest bardzo mały i można zastosować przybliżenie 
ψ≈sinψ, x=rcosφ, czyli xsinψ=rψcosφ. Rozkładając czynnik eksponencjalny związany z 
wygięciem w szereg funkcji Bessela i stosując przybliżenie związane z małą wartością kąta ψ, 
otrzymuje się 
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Wstawiając rozkład do równania ciągłości przewężonego światłowodu zgiętego, oraz 
korzystając z ortogonalności modów otrzymuje się zależność na amplitudy modów w sekcji 
i+1                                    
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(2.20.8) 
gdzie, Cψ

nmpq – jest współczynnikiem sprzężenia pomiędzy modem wejściowym nm oraz 
modem wyjściowym pq w przypadku obecności wygięcia. Reguła wyboru dla mieszania 
modów jest Cψ

nmpq≠0 dla n=p lub n=p±1, w innych przypadkach Cψ
nmpq=0. Na początku 

wąskiej części przewężenia, gdzie Vc<1, pobudzony jest wyłącznie mod LP01, więc w 
przypadku rozpoczęcia wygięcia, następuje mieszanie modów LP0m oraz LP1q. Na każdym 
połączeniu sekcji pod kątem ψ następuje sprzęganie modów pomiędzy LPnm oraz LPnq lub 
LPn±1q. Poza częścią przewężenia wygiętą i podzieloną na N sekcji połączonych pod kątem 
sprzężenie między modami następuje jedynie, gdy n=p. Dla z=z1+z2+L jedynie moc obecna w 
modzie płaszczowym LP01 ulega transformacji w podstawowy mod rdzeniowy. Na rys. 
2.20.18. przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów zachowania transmisyjnego kilku próbek 
światłowodów przewężonych prostych i ze zgięciem. Dane światłowodów konieczne do 
obliczeń są następujące: średnica rdzenia, wartości współczynników załamania rdzenia i 
płaszcza oraz profil przewężenia, włączając w to długość obszaru dla Vc<1 oraz długość i 
średnicę talii. W obliczeniach uwzględniono kilka modów LP0m najniższego rzędu (01, 02, 
03, 11, 12).  

Moc optyczna w modzie podstawowym, charakterystyki T(LP), fluktuuje w granicach ok. 
10% z powodu mieszania modów. Dla małych kątów wygięcia mieszanie występuje głównie 
pomiędzy LP01 i LP11, charakterystyki T(Θ). Gdy moc w modzie podstawowym jest 
minimalna to moc w płaszczu jest maksymalna. Moc w modzie LP11 i modach wyższego 
rzędu płaszcza nie jest sprzężona z modem podstawowym w obszarze przewężenia w którym 
Vc>1. Minimum na krzywej transmisji przewężonego światłowodu wygiętego występuje dla 
ok. 4o. Zwiększenie długości fali z 633 na 1300 nm powoduje zmniejszenie zmian transmisji i 
przesunięcie minimum w kierunku większych kątów. Z charakterystyk transmisyjnych 
wygiętego światłowodu przewężonego wyraźnie widać, że przyczyną fluktuacji jest 
sprzężenie modów. Ilościowy charakter tego sprzężenia jest zależny od rodzaju przewężenia, 
jego charakteru funkcyjnego. Funkcję można wprowadzić, do opisanego powyżej modelu,  
poprzez  sekcyjną aproksymację schodkową. Zbyt gwałtowne zmiany średnicy prowadzą na 
ogół do zwiększonych strat przewężenia. Dokładność modelu maleje ze wzrostem kąta 
wygięcia światłowodu, gdyż wówczas trzeba wziąć pod uwagę więcej modów oraz nie 
obowiązuje przybliżenie LP. Zaproponowany model analizy transmisji w statycznie 
wygiętym przewężeniu można rozszerzyć na drgania przewężenia. Powierzchniowa fala 
akustyczna o częstotliwości fa i długości λa rozprzestrzenia się w przewężeniu 
światłowodowym o średnicy talii rt (rzędu 10 µm) z prędkością  akustyczną va  λa=(πrtva/fa)1/2. 
Droga dudnienia modów LP01 i LP11 w talii wynosi LB=55,2n2rt/λ. Jeśli LB≈λa to występuje 
rezonans optyczno akustyczny i od intensywności fali akustycznej zależy transmisja 
przewężenia. Element taki jest skutecznym tłumikiem regulowanym o zakresie ok. 0-20dB.   

Szereg właściwości światłowodów przewężonych (np. szybka zmienność mocy optycznej 
na charakterystyce T(Θ), zostało wykorzystanych do budowy elementów funkcjonalnych. 
Światłowód przewężony w pojedynczy stożek jest wykorzystywany jako ekspander wiązki w 
elementach z falą zanikającą a także do polepszenia powietrznego sprzężenia szczelinowego 
między dwoma światłowodami. Podstawowe zastosowania światłowodów przewężonych to 
sprzęgacze, multipleksery i filtry. Niektóre ze zmierzonych charakterystyk takich elementów 
przedstawiono na rys. 2.20.18. Na charakterystyce C(Lc) odzwierciedlona jest zależność 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
187 

sprzężenia od długości przewężenia. Charakterystyka powstaje w czasie wykonywania 
przewężenia dwóch skręconych włókien. Dla pewnych długości przewężenia podział mocy 
jest po połowie. Każdy inny stosunek podziału mocy można otrzymać kontrolując długość 
przewężenia. Periodyczność charakterystyki sprzężenia C(Lc) wynika z zależności mocy w 
gałęziach jednakowych światłowodów, ∆β=0, P1(z)=Posin2(Coz), P2(z)=Pocos2(Coz), 
Lc

p=Po/2Co – okresowość transferu energii, współczynnik sprzężenia wyrażony przybliżonym 
wzorem wynikłym z przybliżeń argumentów U i W jako funkcji częstotliwości 
znormalizowanej Co=96πλn2a2(1+V-1)-1, gdzie V=Vc czyli światłowodu wielomodowego o 
współczynniku załamania rdzenia n2 równym współczynnikowi załamania płaszcza 
światłowodu wyjściowego.  

Charakterystyki WP(λ) przedstawiają zmierzone sprzężenie w funkcji długości fali. 
Sprzęgacze były projektowane jako 3dB dla dwóch długości fal z zakresu 1,3µm oraz 1,5µm. 
Nachylenie charakterystyki jest rzędu 0,1 – 0,2 [%/nm] dla pierwszego 3 dB podziału mocy, 
oraz może być większe (większa selektywność spektralna) dla kolejnych podziałów, co 
przedstawia jedna z charakterystyk dla λ≈1,5µm. W zależności od parametrów przewężenia i 
rodzaju światłowodów można kształtować szerokość pasma elementu przewężonego, np. 
sprzęgacza. W najprostszym rozwiązaniu światłowód przewężony jest elementem 
wąskopasmowym. Stosując w przewężeniu różne światłowody, o niewielkiej różnicy średnic 
rdzenia rzędu 1%, gdzie ∆β≠0, moc optyczna wyjściowa jest P1(z)=(1+(∆β/2C)2)-

1/2sin2(C2+(∆β/2)2)1/2 oraz P2(z)=1-P1(z). Przykładową rodzinę charakterystyk takiego 
przewężenia przedstawiają zmierzone krzywe S(λ). Nachylenie spektralnej charakterystyki 
sprzężenia jest ok. 10 razy mniejsze niż w poprzednim przypadku i wynosi ok. 0,01-0,02 
[%/nm]. Straty wtrącenia takich elementów są w granicach 0,1 – 0,5 dB. Dla bardzo dobrych 
elementów powinny być poniżej 0,1dB. Dla zmierzonych charakterystyk na rys. 2.20.18. 
straty wtrącenia sprzęgaczy przewężonych były αw≈0,12-0,18dB dla WP(λ) i optymalizacji na 
λs=1,3µm oraz αw≈ 0,3-0,35dB w przypadku szerokopasmowym λs=1,3 i 1,5µm.  

Zmierzone charakterystyki Tn(λ) przedstawiają sytuację, gdy przewężenie światłowodowe 
jest wyciągane do takiej długości przy której dla jednej wybranej długości fali λ1 sprzężenie 
jest zerowe C1=0 oraz dla drugiej wybranej długości fali λ2 jest maksymalne C2=1. Jak widać 
ze zmierzonych charakterystyk selektywność wyboru długości fal jest rzędu kilkudziesięciu 
nm i praktycznie osiągalna dyskryminacja (izolacja) rzędu 20-30dB dla pojedynczego 
przewężenia. Szeregowe łączenie nieco wzajemnie odstrojonych przewężeń poprawia te 
charakterystyki kosztem strat wtrącenia. Zwiększenie długości przewężenia zwiększa 
selektywność spektralną charakterystyki Tn(λ) kosztem pogorszenia charakterystyk 
polaryzacyjnych.   

Ostatnio światłowodu przewężane są łączone ze światłowodami braggowskimi dla celów 
wykonywania selektywnych elementów funkcjonalnych DWDM. Są to zarówno połączenia 
szeregowe jak i zintegrowane – na światłowodzie stożkowym wykonywana jest bezpośrednio 
siatka Bragga.  
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2. 21.    Międzyoperacyjne testy produkcyjne  
              elementów fotonicznych;  Obudowy w fotonice 
              światłowodowej i DWDM;  Procesy klejenia  
              i spawania w technice światłowodowej  

 
Wraz z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na światłowody, których ciągle jest zbyt 

mało na rynku, mimo silnego rozwoju technologii DWDM, okazało się że również występuje 
brak dostatecznej ilości komponentów. Masowa produkcja komponentów związana jest nie 
tylko z ich podstawową technologią ale także z obudowami. Obudowy to puszki koaksjalne 
na lasery, puszki motylkowe na lasery i detektory, miniaturowe obudowy biernych elementów 
światłowodowych, obudowy większych podzespołów jak np. transponderów, multiplekserów 
zwielokratniających, ale także pudełka zakończeniowe, tacki, szafki, szuflady nadmiarowe, 
wreszcie adaptowane dla połączeń optycznych szafy 19”, szafki rozgałęźnikowe, typowe 
szafy telekomunikacyjne, itp.  

 

 
 
Rys. 2.21.1. Przykłady konstrukcji obudów elementów aktywnych diod laserowych i 
fotodetektorów dla WDM. a) obudowa współosiowa (coaxial) ,  b) obudowa motylkowa 
(butterfly),  c) miniaturowa obudowa typu DIL,  Przykłady konstrukcji obudów dla biernych 
elementów światłowodowych d)  sprzęgacz światłowodowy i multiplekser WDM. 
 

Typowe komponenty światłowodowe składają się z urządzeń emitujących światło, 
detekujących, wzmacniających, przełączających i prowadzących, rozgałęziających falę 
świetlną i są, przed umieszczeniem w obudowie, wykonane w postaci chipów 
półprzewodnikowych lub wykonane na podłożu szklanym. Takie elementy są następnie 
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składane w obudowie, która sprzęga światło do lub z kabla światłowodowego. Takie zestawy 
złożone z jednego lub kilku chipów funkcjonalnych, połączone wewnętrznie sygnałowo,  i 
umieszczone w obudowie, nazywamy elementami fotonicznymi w celu identyfikacji ich 
funkcjonalności optycznej oraz rozróżnienia ich od analogicznych elementów 
elektronicznych. Specjalizowane procesy testowania i montażu, które są wymagane w celu 
integracji optyki, elektroniki, połączeń, wyprowadzeń, zasilania, złączy sygnałowych, itp., 
określamy wspólnym terminem upakowywania fotonicznego.   

Rozróżniamy dwa rodzaje elementów fotonicznych bierne i aktywne, wymagających 
różnych rodzajów obudów, rys. 2.21.1. Elementy aktywne wymagają integracji elektroniki i 
sieci połączeń oraz wyprowadzeń wewnątrz obudowy. Techniki te łączą w sobie wspólne 
technologie obudowy komponentów elektronicznych takich jak lutowanie, drutowe i 
matrycowe połączenia wiązane, z technologiami obudów fotonicznych jak justacja i 
mocowanie elementów optycznych i optoelektronicznych. W tej grupie urządzeń znajdują się 
nadajniki, odbiorniki, modulatory, wzmacniacze i przełączniki.  
 

 
 
Rys. 2.21.2. Komercyjna obudowa lasera, tutaj otwarta i rozhermetyzowana, 
[www.palomartechnologies.com].  Z takimi obudowami związana jest automatyczna linia 
produkcyjna laserów dla światłowodów. 
 

Elementy bierne oddziałują w sposób bierny na światło przechodzące przez światłowód i 
najczęściej nie wymagają mocy i elektroniki. Ich główna funkcja to filtrowanie, dzielenie lub 
łączenie sygnałów świetlnych transmitowanych światłowodem. Przykłady zawierają: 
sprzęgacze, izolatory, multipleksery i demultipleksery WDM oraz rozgałęziacze.  

Montaż urządzeń fotonicznych dla telekomunikacji światłowodowej wymaga bardzo 
wysokiej precyzji i dokładności pozycjonowania indywidualnych podzespołów optycznych. 
Typowo wymagana dokładność jest poniżej 1µm. Dodatkowo, taka tolerancja wymiarów 
musi być utrzymywana w całym wymiarze obudowy, w szerokim zakresie nominalnych 
warunków środowiskowych pracy urządzenia w tym temperatur pracy i narażeń 
mechanicznych. Jest to konieczne w celu zapewnienia znormalizowanego poziomu 
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niezawodności elementu telekomunikacyjnego, często pracującego jako element zakopany w 
ziemi czy na dnie morza.  

W zawiązku z wysokimi wymaganiami niezawodnościowymi, proces montażu obudowy 
charakteryzuje się obecnością szeregu wysoce specjalizowanych pod-procesów 
uszlachetniających (mówimy dodających wartości) produkt końcowy. Te pod-procesy to 
justacja optyczna, dołączanie światłowodów i komponentów optycznych, które często muszą 
być justowane lub montowane indywidualnie dla klienckiego rozwiązania elementu 
fotonicznego. To wprowadza znaczne niepowtarzalne koszty techniczne całego procesu i 
opóźnia implementację. Dodatkowo takie urządzenia są produkowane w stosunkowo 
niewielkich seriach – tysiące do setek tysięcy rocznie i nadal bardzo często są składane, 
montowane i testowane w sposób ręczny, zależny od sprawności operatora. W rzeczywistości 
zaczyna być odczuwalny brak technik standaryzowanego montażu i testowania wielkoseryjnej 
produkcji elementów fotonicznych. Brak ten, do niedawna, wykluczał rozwój automatyzacji i 
produkcyjnych narzędzi wysoko-skalowych w tym przemyśle.  

Jednakże, w odpowiedzi na ostatnią eksplozję popytu, dostawcy komponentów 
światłowodowych rozpoczęli intensywne wysiłki znacznego skalowania objętości produkcji 
w górę. Takie skalowanie jest możliwe jedynie poprzez wprowadzenie ścisłych standardów 
produkcji masowej i całkowitą automatyzację procesów technologicznych i testowania 
międzyoperacyjnego oraz   przed-końcowego. Prowadzi to także do szerokiego wprowadzenia 
standardów na obudowy elementów fotonicznych.  

Proces upakowywania fotonicznego jest wieloetapowy. Każdy element musi przejść przez 
pięć charakterystycznych warstw procesu produkcji i upakowywania. Te warstwy są 
rozwijane na pojedyncze kroki technologiczne.  
 

 
 
Rys. 2.21.3.  Schemat blokowy procesu projektowania i konstrukcji obudowy elementu 
fotonicznego.  

 
Produkcja elementu. Dla diod laserowych i fotodetektorów proces technologiczny jest 

bardzo podobny do wytwarzania półprzewodnikowych układów scalonych z zastosowaniem 
krzemu i arsenku galu, fosforku indu i innych wspólnych podłożowych materiałów 
półprzewodnikowych. Dla elementów biernych procesy technologiczne wytwarzania 
obejmują: wyciąganie szkła, dyfuzja, trawienie selektywne, domieszkowanie, 
wielowarstwowe pokrywanie optyczne, naświetlanie interferencyjne, wywoływanie, 
nakładanie warstw polimerowych. Produktem takich procesów jest wafel, tabliczka, seria 
chipów różnego rodzaju, które muszą podlegać testom międzyoperacyjnym i wbudowywaniu.  

Pre-test elementu. Gdy chip fotoniczny jest gotowy, w postaci dyskretnej lub na matrycy, 
stosowane jest w przemysłowym procesie produkcyjnym, testowanie przed-montażowe. 
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Testowanie sprawdza charakterystyki pracy elementu i odrzuca układy zdefektowane „od 
narodzenia”. Jest to obszar, gdzie już obecnie automatyczny sprzęt testujący został 
powszechnie wdrożony w warunki przemysłowe. Systemy komercyjne, rys. 2.21.4. są 
dostępne na rynku zarówno dla testowania elementów biernych jak i aktywnych. Typowo, 
mogą być konfigurowane w celu wykonywania różnych testów i pomiarów włączając testy 
odrzucania elementów  z defektem technologicznym, elementów spalonych, zwartych, testy 
poziomu mocy wyjściowej, długości fali lub charakterystyki spektralnej, przestrzennego 
rozkładu mocy, charakterystyki nachylenia sprawności (moc wyjściowa w funkcji prądu 
wejściowego), szybkości odpowiedzi, impedancji, wstępne testy funkcjonalne – częstości 
modulacji, czasu przełączania, strat wtrącenia, polaryzacji, dyspersji, współczynnika 
wygaszania, itp. Tego typu procesowe pomiary międzyoperacyjne mogą wymagać zmiennego 
sprzężenia optycznego do detektora, sfery integrującej lub światłowodu w czasie sekwencji 
testów. Każdy z takich etapów może być zintegrowany w operację wysoce zautomatyzowaną.  

 

 
 

Rys. 2.21.4. Przykład stanowiska pomiarowego do badania półprzewodnikowych diod 
laserowych dla DWDM  przed ich zamknięciem w obudowie.  

 
Inspekcja komponentu. Znaczna część elementów fotonicznych, umieszczonych w 

obudowie, posiada niewielkie wymiary geometryczne, najwyżej kilka milimetrów a częściej 
znacznie mniej. Takie wymiary oczywiście utrudniają pomiary. Jednakże, z powodu 
precyzyjnej natury montażu, bardzo ważne jest, że te elementy wypełniają bardzo ściśle 
wymagania tolerancji wymiarowych. Często jedyną praktyczną metodą kwalifikacji 
komponentów jest zastosowanie przyrządów pomiarowych bezkontaktowych, bazujących na 
sprzęcie wideo.  
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Rys. 2.21.5. Proces mocowania elementu fotonicznego w obudowie zazwyczaj zawiera 
kurczenie się połączenia klejonego lub innego. To kurczenie się musi być wzięte pod uwagę 
lub trzeba je kompensować przy pomocy justacji po połączeniu elementów.  
 

Optyczne systemy pomiarowe mogą wykonywać kalibrowaną analizę wymiarową, jak 
również wspomagać inspekcję jakościową takich części jak rowków V (trawionych w 
podłożu krzemowym), falowodów paskowych na scalonym układzie optycznym, soczewek, 
polerowanych światłowodów  - wszystko w poszukiwaniu defektów przed tym zanim 
elementy te zostaną włączone do następnego etapu montażu obudowy. Wyłowienie 
zdefektowanych elementów, na tym etapie produkcji, może wprowadzić zasadniczą poprawę 
uzysku produkcyjnego, zmniejszyć koszty, poprawić jakość produkcji w dalszych etapach. 
Inną zaletą tych systemów obserwacji jest to, że zapewniają informację wizualną na dużych 
monitorach kolorowych wygodnie rozmieszczonych na stanowisku pomiarowym. W 
przeciwieństwie do rozwiązania klasycznego polegającego na obserwacji mikroskopowej. 
Zaletą jest niewątpliwa poprawa wygody obserwacji dla operatora systemu pomiarowego oraz 
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często także zwiększenie rozdzielczości obserwacji. Możliwe jest zaprogramowanie 
komputerowego systemu pomiarowego w taki sposób aby wyświetlane były automatycznie 
do obserwacji kluczowe części systemu. Możliwa jest akwizycja informacji obrazowej a 
nawet jej automatyczna analiza.  

 

 
 

Rys. 2.21.6. Komercyjne stanowisko do montażu aktywnych i biernych elementów 
fotonicznych dla DWDM. Zawiera między innymi laserową spawarkę dla obudów typu 
motylek. [www.newport.com]. 
 

Montaż obudowy. Prawdopodobnie najbardziej krytyczną operacją w procesie 
zabudowywania elementu jest składanie i montaż. Po przetestowaniu każdego komponentu 
fotonicznego konieczne jest przedsięwzięcie szczególnych środków ostrożności aby uniknąć 
uszkodzenia tych kosztownych części. Dla elementów aktywnych, lutowanie i wykonywanie 
połączeń drutowych może często wymagać więcej precyzji niż jest konieczne przy montażu 
typowego elementu elektronicznego. Orientacja, położenie, umieszczenie, długość, 
integralność połączeń drutowych, jednorodność połączeń lutowanych, może znacznie 
wpłynąć na parametry, charakterystyki i czas życia składanego urządzenia fotonicznego. 
Wielu producentów polega na bardzo sprawnych operatorach pracujących z mikroskopami o 
znacznym powiększeniu w celu nadzoru nad tymi krytycznymi operacjami.  

Gdy już elementy fotoniczne i pomocnicze są rozmieszczone na swoich miejscach, 
oznacza to w szczególności że optyka jest pozycjonowana, justowana i umocowana. W 
niektórych przypadkach wymaga się, aby soczewki, dzielniki wiązki, izolatory optyczne 
doprowadzały światło do miejsca sprzężenia ze światłowodem. Ostatecznie w procesie 
popularnie nazywanym „pigtailowaniem”, światłowód jest justowany np. z optycznym 
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falowodem paskowym i jest mocowany w sposób trwały. Światłowód wchodzi do obudowy 
poprzez szczelny przepust połączony z obudową włókna optycznego. Światłowód 
telekomunikacyjny posiada typowy wymiar zewnętrzny 225µm a średnica rdzenia waha się 
między 7µm - 10µm, w zależności od rodzaju światłowodu. W czasie procesu justacji i 
trwałego mocowania pozycjonowany musi być rdzeń z dokładnością przekraczającą 0,1 jego  
średnicy, a więc typowo poniżej 1µm. Taka dokładność justacji i bondingu jest uzyskiwana 
przy pomocy techniki nazywanej aktywną justacją. Element aktywny jest aktywowany a 
przez element bierny przepuszczana jest wiązka światła z elementów sąsiednich. Sprzężenie 
światła pomiędzy sąsiadującymi funkcjonalnie elementami upakowywanego układu jest 
aktywnie monitorowane, a system kontroli pozycji skanuje optymalne położenie światłowodu 
(lub elementu optycznego) dopóki nie osiągnięta jest maksymalna wartość sprzężenia.  

 

 
 

Rys. 2.21.7. System ostatecznych testów i charakteryzacji telekomunikacyjnych elementów 
fotonicznych po umieszczeniu ich w obudowie. Posiada możliwość dywersyfikacji 
konstrukcji na zamówienie klientów, [www.newport.com].  
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Dokładne pozycjonowanie elementów wykonywane jest przy pomocy dokładnego układu 

odniesienia wewnątrz zabudowywanej obudowy fotonicznej i systemu wideo o znacznym 
powiększeniu. System wideo wspomaga bardzo precyzyjny, sub-mikronowy układ kontroli 
ruchu. Sam proces mocowania może dostarczyć znacznych ilości ciepła do obudowy. Jednym 
z podstawowych aspektów termicznych składania jest minimalizacja lub eliminacja 
przesuwów elementów w czasie wiązania termicznego. W czasie utwardzania lub chłodzenia 
spoiny wiążącej, zazwyczaj występuje zjawisko jej kurczenia. Temu procesowi trzeba 
zapobiegać np. poprzez symetryczny projekt spoiny. Połączenie może być skompensowane 
jeszcze przed trwałym wiązaniem lub trzeba je justować korekcyjnie po, lub w czasie, 
wiązania. Kurczenie wiązania wynosi typowo, przy wchodzących w grę wymiarach 
elementów i obudowy, od kilku do ok. 10µm – a więc dostatecznie dużo aby mieć poważny 
szkodliwy wpływ na wszystkie sprzężenia optyczne wbudowywanych elementów 
fotonicznych. W czasie procesu wbudowywania elementów fotonicznych do obudowy 
urządzenia funkcjonalnego zupełnie  podstawowym problemem jest minimalizacja lub 
korekcja przesunięcia generowanego przez trwałe wiązanie elementów.  

Kleje, luty i spawanie laserowe są trzema najczęściej stosowanymi technikami trwałego 
wiązania używanymi w procesie upakowywania fotonicznego. Kleje zazwyczaj wykorzystują 
procesy utwardzania termicznego lub światłem UV. Są one bardzo uniwersalne i ciągle 
jeszcze często używane. Mogą jednak znacznie przedłużać cykl czasu montażu. Mogą 
wprowadzać długoterminowe zanieczyszczenie wewnątrz obudowy, powodować dodatkowe 
straty optyczne, jeśli zostały zastosowane na drodze optycznej wiązki, a także powodować 
problemy czasowej stabilności justacji.  
 

 
 
Rys. 2.21.8. Obudowy  nadmiarowe kabli światłowodowych [www.telect.com], 
[www.emit.com.tw].   
 

W przypadku zastosowania lutu do wiązania trwałego elementów fotonicznych stosowane 
są lutownice igłowe, rezystancyjne ogrzewanie całej obudowy, ogrzewanie punktowe, 
dotykowe oraz wspomagane laserem przetapianie lutu. Standardowe procesy lutowania, 
stosowane do wiązania matrycowego, nie są używane w technologii upakowywania i 
justowania fotonicznego. Wielkość kurczenia się uzyskiwanych połączeń trwałych, kierunek 
kurczenia się, długoterminowa trwałość połączeń jest w tym przypadku trudna do 
przewidzenia i kontroli.  

W przypadku zastosowania technologii spawania laserowego, światłowody włókniste i 
inne elementy są wstępnie montowane w tulejkach metalowych lub blokach i wówczas 
spawane do innych elementów metalowych znajdujących się w obudowie fotonicznej. 
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Spawanie laserowe oferuje proces technologiczny najszybszy, i najbardziej powtarzalny. 
Wymaga jednak zastosowania metalowych osłonek dla elementów dyskretnych, co zwiększa, 
czasami znacznie,  ich koszt. Wymagana jest także taka modyfikacja procesu upakowywania 
fotonicznego, aby promień laserowy miał bezpośredni dostęp do spawanego połączenia. 
Może to, w niektórych przypadkach, ograniczyć elastyczność możliwości projektu obudowy. 
Jednakże, dla produkcji o wielkiej skali masowości urządzeń funkcjonalnych dla DWDM, 
spawanie laserowe w procesie upakowywania i montażu fotonicznego może być jednak 
najlepszą alternatywą jakościową i finansową.  

Rys. 2.21.5. przedstawia kilka przykładów w jaki sposób kurczenie się materiałów 
łączących wiązań wpływa na proces upakowywania fotonicznego elementów. W rozwiązaniu 
idealnym, poprzez prawidłowy projekt połączeń, i poprawne wykonanie łączenia trwałego, 
zjawisko kurczenia może być albo skompensowane z góry, albo całkowicie zniesione. Z 
praktycznego punktu widzenia, niektóre sposoby projektowania upakowania fotonicznego 
będą wymagały re-justacji po zakończeniu (lub w czasie trwania) procesu mocowania 
trwałego.  

Główne techniki re-justacji po mocowaniu zawierają: justację mechaniczną, justację 
laserową (nazywaną zastosowaniem „młotka” laserowego) oraz szybkie przetapianie lutu. 
Justacja mechaniczna jest dokonywana poprzez nieelastyczne deformacje części po montażu. 
Ta technika jest efektywna ale może wymagać dodatkowej obróbki w celu likwidacji 
naprężeń zawsze wprowadzanych przez tą technologię. Również wymagana jest obecność 
bardzo doświadczonego operatora do przeprowadzenia tego procesu.  

Re-justacja laserowa (ponowna justacja korekcyjna po montażu) stosuje bardzo 
powtarzalne zjawiska kurczenia spawu, w sensie kierunku i wielkości tego procesu. 
Podstawowy spaw mocujący element fotoniczny jest poddawany ukierunkowanej impulsowej 
termicznej obróbce laserowej. Korekcje położenia elementu mogą być bardzo dokładne. 
Proces korekcji laserowej nie wprowadza wymagań na dalszą obróbkę termiczną obudowy. 
Spawanie laserowe i następnie korekcja położenia spawanego elementu fotonicznego poddaje 
się całkowitej automatyzacji.  

Technologia przetapiania lutu wymaga ponownej precyzyjnej obróbki termicznej 
połączenia lutowanego. Umożliwia ponowną, prawie dowolną, re-lokalizację elementu 
fotonicznego. Wielkość i kierunek skurczu zależy, w pewnym stopniu, od pozycji elementu w 
kropli lutowia. Prowadzi to do nieprzewidywalności procesu kurczenia się, a za tym procesu 
pozycjonowania. Proces może być ewentualnie powtarzany rekurencyjnie na zasadzie 
ukierunkowanej, lecz w pewnym zakresie, przypadkowej optymalizacji justacji.  

Wpływ na wszystkie procesy montażu i upakowywania fotonicznego posiada także sam 
projekt obudowy. W szczególności dotyczy to łatwości procesu, powtarzalności i kosztów. 
Wszystkie wymienione powyżej techniki, poprzez rozwój i standaryzację indywidualnych 
kroków, stały się praktycznymi standardami montażu i upakowywania fotonicznego. 
Dotyczyło to jednak produkcji mało i średnio-skalowej. Obecnie telekomunikacja 
światłowodowa i technika DWDM może wejść w okres wielko-skalowej produkcji 
elementów fotonicznych. Z tych metod montażu niezbędne będzie wybranie ich 
najkorzystniejszych cech i utworzenia metody precyzyjnej i niezbyt kosztownej.  

Równolegle do metod montażu fotonicznego, rozwinięte zostały komercyjne montażowe 
zestawy sprzętowe, w celu wspomagania automatyzacji mikro-mocowania i justacji 
optycznej. Jeden z takich zestawów firmy Newport przedstawiono na rys. 2.21.6. Platformy 
montażowe zapewniają znacznie wyższy uzysk produkcyjny, lepsze parametry fotonicznych 
elementów funkcjonalnych dla telekomunikacji, możliwość większej standaryzacji elementów  
i znacznie zmniejszony koszt montażu. Dla różnych typów obudów, po tym jak montaż 
optyczny jest gotowy, musi zostać ona zamknięta hermetycznie. Proces hermetyzacji jest 
wykonywany w suchej, obojętnej, zabezpieczającej atmosferze, która ma docelowo wypełnić 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
197 

wnętrze obudowy. Skład atmosfery gazowej zmienia się zależnie do urządzenia. Atmosfera 
może zawierać niewielkie ilości gazu aktywnego np. tlenu w celu kontroli zanieczyszczenia 
wewnętrznego przez cały okres życia obudowy.  

Ostateczne testy i charakteryzacja. Po zakończeniu montażu i hermetyzacji obudowy 
urządzenie fotoniczne podlega pełnym testom optycznym i środowiskowym. Do tego celu 
stosuje się bardzo rozbudowane zestawy przyrządów pomiarowych, na ogół zorganizowane w 
standardowe szafy 19”, pracujące pod nadzorem systemu komputerowego, rys. 2.21.7. 
Komputerowy system pomiarowo-testowy zapewnia umocowanie elementu, dołączenie 
zewnętrznej elektroniki, przeprowadzenie automatyzowanych cykli pomiarowych, zapis 
danych, kwalifikację danych, obróbkę statystyczną, itp. Urządzenia termoelektryczne 
zapewniają szeroki zakres temperatur pracy badanego elementu, zazwyczaj od 20 do 80oC. W 
przypadku konieczności badania w szerszym zakresie temperatur i wilgotności, stosowane są 
komory klimatyczne. Te badania kończą proces produkcji fotonicznego urządzenia 
funkcjonalnego. Urządzenie dostaje metrykę charakterystyk i funkcjonalności.  

Niezwykłe wymagania odnośnie precyzji i specjalizacji funkcjonalnych urządzeń 
światłowodowych dla telekomunikacji optycznej i techniki DWDM, stawia specjalne zadania 
przed przemysłem optoelektronicznym. Pierwszym jest standaryzacja procesu projektowania 
elementu i obudowy. Bez standaryzacji nie uzyska się redukcji kosztów produkcji na wielką 
skalę. Przemysł półprzewodnikowy spędził wiele lat na współpracy nad standaryzacją 
montażu, testów, pomiarów, narzędzi, automatyzacji procesów w celu redukcji kosztów 
wytwarzania o co najmniej rząd wielkości. Przemysł fotoniczny, w szczególności 
telekomunikacyjny, nie jest wyjątkiem i nie różni się w sensie potrzeb, dotyczy jedynie 
mniejszej skali działań. W tym przemyśle nie podejmowane są także, jak obecnie, próby 
utworzenia ogólnoświatowej organizacji przemysłowej analogicznej do Sematech.  

W takiej sytuacji, współpraca jak najliczniejszych producentów i znacznych 
użytkowników telekomunikacyjnych elementów i urządzeń fotonicznych daje możliwość 
stymulacji standaryzacji przemysłowej na mniejszą skalę, co najmniej w krytycznych 
obszarach, jak konstrukcja obudów zewnętrznych, projekty uszczelnień obudów, 
światłowodowych przejść hermetycznych, standaryzacja elementów optycznych (soczewek, 
izolatorów, przygotowanie światłowodów i matryc światłowodowych), elementy połączeń i 
zamocowań (tuleje światłowodowe, obrączki metalowe do spawania, miniaturowe zatrzaski 
metalowe, preformy lutownicze), oraz całość procesów montażu i testowania (testy niszczące 
i nieniszczące, charakteryzacja dyskretnych elementów i całego systemu, justowanie i 
mocowanie). Ocenia się, że takie wspólne wysiłki dużej części przemysłu fotonicznego mogą 
realistycznie doprowadzić do dwukrotnej redukcji całkowitych kosztów telekomunikacyjnych 
elementów fotonicznych w ciągu najbliższych kilku lat.  

Drugą grupę zagadnień stanowi standaryzacja projektów obudów dla 
(telekomunikacyjnych) elementów fotonicznych oraz automatyzacja testowania. Większość 
obecnie stosowanych obudów fotonicznych nie była projektowana dla celów 
zautomatyzowanej produkcji masowej, i do takiej się w ogóle nie nadaje. Wiele z nich było 
rozwijanych jako prototypy dla otrzymania lepszych parametrów elementów. I często w takiej 
postaci potem trafiały na rynek. Popyt na telekomunikacyjne elementy światłowodowe był 
ostatnio, i jest obecnie nadal, tak wielki, że często producentom brak czasu na 
przeprojektowanie rozwiązań prototypowych na rozwiązania optymalizowane do produkcji 
seryjnej. Wręcz, niektóre rozwiązania trafiające obecnie na rynek mają charakter prototypów 
wewnątrz obudowy. Nie są optymalizowane niezawodnościowo, po prostu działają. W 
niektórych obudowach, bardzo delikatne elementy są manipulowane w bardzo ograniczonej 
przestrzeni, z ograniczoną możliwością uchwytu, justacji i mocowania – co nie sprzyja 
ideałowi automatyzacji montażu.  
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Projekty telekomunikacyjnych elementów fotonicznych dla systemów następnej generacji 
będą wymagały przepracowania całego procesu z perspektywy produkcji masowej. Tylko w 
takim wypadku proces projektowy elementów fotonicznych może mieć zasadniczy wpływ na 
kierunek ich przyszłego rozwoju i może przynieść zasadnicze korzyści ekonomiczne 
producentom i użytkownikom. Procesy projektowe, wzorem masowej produkcji scalonych i 
hybrydowych elementów elektronicznych,  powinny uwzględniać od samego początku takie 
zagadnienia jak:  

- możliwość zmniejszenia wymaganych tolerancji optycznych w celu znacznego 
obniżenia kosztów montażu, 

- ulepszenie technik produkcji elementów w celu umożliwienia montażu biernego, na 
który składają się samo-rejestrujące się elementy i technologie wizji maszynowej, 
zamiast stosowania technik aktywnej justacji; 

- integracja wielu funkcji optycznych wewnątrz pojedynczego urządzenia, redukcja 
ilości obudów fotonicznych i wyjść światłowodowych; 

- poprawa technologii procesów mocowania, kontrola przesunięć mocowania; 
- projektowanie technik montażu podatnych na automatyzację, budowa części 

montażowych tak aby były łatwo widoczne, łatwe do uchwycenia, manipulacji, 
dostępu i osadzenia, itp.; 

- lepsze projektowanie gospodarki wydzielanej mocy i problematyki termicznej w 
urządzeniach fotonicznych dużej mocy, rozpraszanie znacznej mocy może wpływać 
na justację i powodować ograniczenie czasu życia elementów we wspólnej obudowie;  

- obniżenie kosztów hermetyzacji obudów fotonicznych, normalizacja 
specjalistycznego sprzętu, skrócenie cyklów czasowych, poprawa uzysku.  

Trzecią grupę zagadnień stanowi manipulacja częściami fotonicznymi i ich mocowanie 
oraz chwytanie. Jednym z podstawowych problemów odpowiednio wysokiego uzysku 
produkcyjnego urządzeń fotonicznych jest manipulacja delikatnymi częściami optycznymi i 
optoelektronicznymi. W szczególności dotyczy to przypadków uszkodzeń lub złamań samego 
światłowodu. Transport, przenoszenie, dotykanie, wypakowywanie, pakowanie elementów 
fotonicznych z wystającym światłowodem o metrowej długości sprzyja uszkodzeniom. Takie 
ryzyko może być minimalizowane przez automatyzację przygotowania światłowodów, 
zapewniającą kontrolowane i powtarzalne manipulowanie światłowodem podczas 
pozbawiania pokrycia, łamania, polerowania, ponownego pokrywanie, itp. Znormalizowanie 
procesu obróbki światłowodu może znacznie poprawić uzysk produkcyjny elementów 
pigtailowanych. Niezbędne wydaje się opracowanie standaryzowanych narzędzi do 
manipulacji światłowodem, eliminujących konieczność zmiany uchwytów technologicznych 
pomiędzy operacjami. Jest to specjalnie ważne ponieważ proces montażu fotonicznego jest 
wieloetapowy.  

Czwartą grupę zagadnień produkcji masowej elementów stanowi problematyka montażu i 
sprzętu testowego. Wiele usprawnień musi być dokonanych wobec procedur montażowych i 
pomiarowych obowiązujących obecnie. Szczególnej zmianie muszą podlegać procedury 
pomiarowe, umożliwiając ich pełną automatyzację. Jednak musi być zachowana kolejność 
przedefiniowywania procesu. Konieczne są najpierw zmiany poprzednich etapów procesu aby 
możliwe było zastosowanie w pełni automatycznych procedur testowych i pomiarowych.  

Jak wynika z powyższej analizy występuje szereg możliwości zmian w procesie 
projektowania i wytwarzania na skalę masową elementów fotonicznych dla telekomunikacji 
światłowodowej DWDM następnej generacji. Ewolucyjne re-definiowanie i poprawa 
technologii procesów, redukcja kosztów konstrukcji systemu, pomogą redukować koszty 
montażu na pojedynczą część fotoniczną i umożliwią mechanizację procesu oraz zwiększenie 
masowości produkcji. Narzędzia projektowe i umocowania, które nie wymagają różnicowania 
i specjalizacji oraz rozwój i kwalifikacja standaryzowanych procesów justacji, mocowania, 
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zredukuje techniczne koszty niepowtarzalne i umożliwi znacznie szybsze zastosowanie 
automatyki. Budowa sprzętu,  który może wykonywać wielokrotne procesy lub uruchamiać 
na wspólnej platformie różne elementy fotoniczne (łączenie wspólnych zamocowań, baz 
danych, itp.) dalej zwiększy efektywność montażu fotonicznego i produkcji masowej. 

Wzięcie pod uwagę tych wszystkich zagadnień spowoduje, że wbudowywanie fotoniczne 
stanie się procesem wysoce standaryzowanym, uproszczonym i znacznie tańszym. 
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2. 22.    Mechanika laboratoryjna  
            dla telekomunikacji światłowodowej 

 
 
Parametry stolików montażowych i justacyjnych dla światłowodów: wymiary 

kompaktowe 100x100x100mm, przesuw 25x25x5mm, rozdzielczość 10nm poziomo, 2nm 
pionowo, dokładność ±2µm standardowo i ±0,3µm po kalibracji, powtarzalność ±50nm, 
maksymalne obciążenie – kilka kg, prędkość przesuwu – 250mm/s na płaszczyźnie i 50mm/s 
pionowo. Dokładna justacja piezoelektryczna. Dokładna rozdzielczość piezoelektryczna do 
1nm.  
 

 
Rys. 2.22.1.  Precyzyjne stoliki laboratoryjne dla światłowodów [www.aerotch.com], 
[www.polytecpi.com].  
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Rys. 2.22.2. Światłowodowe zestawy laboratoryjne [www.ofr.com]  
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2. 23.  Kable światłowodowe  
 
Zagadnienie kabli światłowodowych nie jest trywialnym problemem w przypadku 

techniki DWDM. Wielu dużych operatorów posiada wielkie zasoby kablowe złożone w 
ziemi. Nowi operatorzy kładą kable wielokrotne zawierające często wiele dziesiątków  i setek 
włókien.  
 

 
 
Rys. 2.23.1. Wielokrotne kable światłowodowe kładzione przez operatorów kablowych.  
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3. Pomiary, Testy, Kwalifikacja  
 Elementów Systemu DWDM 
 
 

3. 1.  Przegląd Pomiarów DWDM 
 
Fundamentalnym testem jakości systemu DWDM jest stopa błędów BER. Osiągnięcie 

adekwatnej do potrzeb wartości BER wymaga aby każdy element optycznego systemu 
transmisyjnego pracował poprawnie. Podstawowe ogniwo systemu składa się nadajnika 
laserowego modulowanego przesyłanym sygnałem danych, dokonującego konwersji EO, 
kabla światłowodowego i odbiornika optoelektronicznego z fotodiodą dokonującego 
konwersji OE. Pojedynczym parametrem oceny elementarnego ogniwa jest BER. W 
zależności od jakości systemu akceptowane wartości tego współczynnika zawierają się w 
granicach od 10-9 do 10-12. Dla nowo konstruowanych systemów DWDM rzadkością jest 
osiąganie od razu tak dobrych wartości BER. Przed konstrukcją całego systemu konieczna 
jest charakteryzacja indywidualnych elementów w celu określenia możliwej potencjalnej 
jakości tkwiącej w konkretnym rozwiązaniu optycznego systemu transmisyjnego.  

 

 
 
Rys. 3.1.1. Spektrum lasera półprzewodnikowego o wnęce rezonansowej Fabry-Perot 
obserwowane przy pomocy optycznego analizatora widma OSA.  
 

Większość nadajników optoelektronicznych bazuje na laserach półprzewodnikowych. 
Jedynie tanie systemy krótkodystansowe, o mniejszych szybkościach transmisji używają diod 
elektroluminescencyjnych.  Wiele parametrów jest używanych do specyfikacji i kwalifikacji 
nadajnika laserowego jak np. spektrum wyjściowe, moc średnia, kształt frontu falowego, 
współczynnik zaniku. Pomiary spektralne określają wyjściowe długości fali lasera. 
Charakterystyki propagacyjne światłowodu zależą od długości fali. W systemach DWDM 
zazwyczaj stosowane są lasery Fabry-Perota lub DFB. Sygnał z lasera Fabry-Perota zawiera 
szereg długości fal, podczas gdy laser DFB promieniuje jedną dominującą długość fali. 
Tradycyjnym przyrządem do charakteryzacji wyjściowej mocy optycznej jest analizator 
spektrum optycznego OSA (optical spectrum analyzer). OSA jest, w najbardziej ogólnym 
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sensie, precyzyjnym przestrajanym filtrem za którym znajduje się miernik mocy optycznej. 
Sygnał pomiarowy jest wprowadzany do OSA. Filtr skanuje całe wybrane pasmo długości fal. 
Miernik mocy mierzy synchronicznie z przestrajaniem filtru odbieraną moc. Instrument 
przedstawia wynik w postaci wykresu mocy optycznej w funkcji długości fali. Rys. 3.1.1.. 
oraz 3.1.2. przedstawiają typowe wyniki pomiarów przy pomocy OSA dla obu wymienionych 
rodzajów laserów F-P i DFB.  

Charakteryzowana jest także średnia moc wyjściowa lasera. Chociaż OSA może 
dokonywać pomiarów mocy optycznej to jednak najdokładniejszy wynik daje specjalizowany 
miernik mocy optycznej. Typowy miernik mocy optycznej składa się z fotodetektora, którego 
wyjście elektryczne jest proporcjonalne do wchodzącej mocy optycznej. Dalsze układy 
miernika mocy konwertują sygnał elektryczny fotodiody w odczyt wartości mocy optycznej 
lasera. Nowoczesne mierniki mocy są bardzo czułe, dokonując pomiarów na poziomie 
pojedynczych nanowatów lub nawet ułamka nanowata. Jednakże nadajniki typowo posiadają 
moce w zakresie miliwatów, a więc pomiar niskich poziomów mocy nie jest krytyczny w tym 
przypadku. Możliwość pomiaru niskich poziomów mocy przydaje się natomiast w 
odbiornikach optoelektronicznych. Przeciętne mierniki mocy są  bardzo dokładne. Pozwalają 
na pomiar z niedokładnością w zakresie ±0,1%. Aby jednak osiągnąć takie dokładności 
pomiaru użytkownik musi rozważyć błędy pomiarowe powodowane przez długość fali, 
liniowość, straty złączy, odbicia oraz polaryzację.  

 

 
 
Rys. 3.1.2.  Spektrum lasera DFB obserwowane przy pomocy OSA.  
 

Analizie musi zostać poddany także kształt sygnału wyjściowego z nadajnika optycznego. 
Typowo wykonywane jest to przy pomocy cyfrowego, elektronicznego oscyloskopu 
próbkującego posiadającego wejście optyczne dokonujące konwersji OE. Typowym 
obserwowanym kształtem na oscyloskopie jest tzw. diagram oczkowy. W diagramie 
oczkowym mierzona jest różna kombinacja logicznych zer i jedynek i w odpowiedni sposób 
nakładana na ekran oscyloskopu. Ten zbiorczy wykres daje całkowity obraz jakości kształtu 
sygnału. Dla komunikacji bezbłędnej, separacja pomiędzy jedynkowymi poziomami sygnału  
i zerowymi poziomami sygnału powinna być dostatecznie duża. Diagram oczkowy, który jest 
otwarty oznacza komunikację bezbłędną. Zamknięte oczko kształtu fali jest trudne do 
dokładnej interpretacji przez odbiornik, co może prowadzić do zmniejszenia systemowej 
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wartości parametru BER. Diagram oczkowy jest wytwarzany na ekranie, gdy sygnał zegara 
synchroniczny z modulowanym sygnałem lasera wyzwala oscyloskop. W celu oceny 
ilościowej kształtu diagramu oczkowego, i stopień otwarcia oczka, stosuje się test 
maskowania. Test maskowania polega na umieszczaniu wielokątów na diagramie oczkowym, 
wskazujących gdzie kształt fali może nie istnieć. Diagram oczkowy przedstawiono na rys. 
3.1.3. Kształt sygnału laserowego, który nie narusza maski (sygnały, które przecinają 
jakikolwiek z wielokątów) jest tym posiadającym dobrze ukształtowany diagram oczkowy.  

 

 
 
Rys. 3.1.3.  Test maskowy diagramu oczkowego zapewnia ilościową ocenę współczynnika 
wygaszania.  

 
Ocena współczynnika wygaszenia jest innym powszechnym testem wykonywanym na 

laserze poprzez diagram oczkowy. Z definicji, współczynnik wygaszenia jest stosunkiem 
poziomów jedynkowych diagramu oczkowego do poziomów zerowych. Wartość 
współczynnika wygaszenia jest wskaźnikiem jak efektywnie sygnał elektryczny modulujący 
laser jest konwertowany w moc sygnału optycznego. W przypadku idealnym, bardzo mała 
moc jest używana do transmisji sygnału zero. Wskazuje to, że konieczne są znaczne wartości 
współczynnika wygaszenia. Typowe wartości współczynnika wygaszenia dla kanałów WDM 
są rzędu 10. Pomiary współczynnika wygaszenia są wykonywane poprzez histogramową 
analizę diagramu oczkowego. Takie pomiary są wbudowane w większość nowoczesnych 
oscyloskopów szerokopasmowych. 
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Rys. 3.1.4.  Przebieg krzywej pomiaru OTDR łącza światłowodowego.  

 
 
Rys. 3.1.5. Powtarzane statystycznie testy pozwalają na określenie czułości odbiornika 
optoelektronicznego dla transmisji 10Gb/s.  
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Najważniejszymi charakterystykami światłowodów stosowanych dla DWDM są tłumienie 
i dyspersja. W przypadku systemów wielomodowych podaje się raczej pasmo transmisyjne. 
Straty sygnału w światłowodzie są charakteryzowane poprzez pobudzenie wejścia 
światłowodu znanym poziomem sygnału i pomiar mocy na wyjściu światłowodu. Jest to 
jednak trudne gdy dostępny jest tylko jeden koniec włókna  optycznego. Metoda alternatywna 
stosuje optyczną reflektometrię czasową – OTDR (optical time domain reflectometry). 
Światłowód mierzony jest pobudzany impulsem światła. Światło propagując wzdłuż włókna 
napotyka na miejsca odbicia spowodowane rozpraszaniem Rayleigha lub nieciągłościami 
dyskretnymi  takimi jak konektory, pęknięcia światłowodu itp. Wynik pomiaru metodą 
OTDR daje szereg ważnych parametrów światłowodu. Najbardziej charakterystycznymi 
miejscami przebiegu krzywej OTDR są dyskretne impulsy odbiciowe wytwarzane przez 
dyskretne punkty odbiciowe,  generowane przez nieidealności złączy w światłowodzie czy 
słabej jakości spawy włókna optycznego. Poprzez pomiar czasu jaki zabiera rozproszonemu 
impulsowi powrotnemu na dotarcie do detektora, znając prędkość propagacji obwiedni fali 
modulowanej w światłowodzie, można dokładnie określić lokalizację błędu transmisyjnego, 
słabej jakości spawu i złącza lub uszkodzenia kabla światłowodowego. Ślad OTDR pokazuje 
nachyloną linię pomiędzy punktami odbić dyskretnych. Jest to sygnał rozproszony wstecz, 
który staje się coraz słabszy w miarę propagacji impulsu  dalej w głąb światłowodu. 
Nachylenie śladu rozproszenia krzywej OTDR jest miarą tłumienia światłowodu.  

 
 
Rys. 3.1.6.  Przykład pomiaru charakterystyk spektralnych indywidualnych kanałów DWDM.  

 
Światłowód wykazuje właściwości dyspersyjne, które powodują progresywne 

rozszerzanie propagowanych wąskich impulsów danych w miarę wzrostu drogi transmisji. 
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Rozszerzanie impulsów pogarsza jakość diagramu oczkowego,   zwiększa stopę błędów. Dwa 
główne mechanizmy dyspersji to dyspersja chromatyczna i modowa oraz polaryzacyjna. 
Dyspersja chromatyczna polega na tym, że różne długości fali propagują w światłowodzie z 
różnymi prędkościami. Ponieważ nie istnieje źródło optyczne generujące pojedynczą długość 
fali, dyspersja chromatyczna zawsze objawia swoją obecność przy każdego rodzaju transmisji 
rzeczywistej. Modowa dyspersja polaryzacyjna PMD (Polarization Mode Dispersion) 
wskazuje, że różne rodzaje polaryzacji fali propagują się w światłowodzie z różnymi 
prędkościami. Efekt dyspersji polaryzacyjnej na sygnał danych przekazywany optycznym 
kanałem komunikacyjnym jest podobny do dyspersji chromatycznej. Impulsy podlegają 
rozszerzeniu. Źródła światła generują falę elektromagnetyczną, która może być rozłożona na 
dwa składniki o orientacjach ortogonalnych, jeśli źródło i połączony z nim światłowód nie 
zostały tak zaprojektowane, żeby wyeliminować jeden z modów polaryzacyjnych. Dyspersja 
chromatyczna światłowodu może być określana przez pomiar opóźnienia transmisji przez 
światłowód jako funkcji długości fali. W każdym przypadku wymagana jest metoda generacji 
sygnałów w całym zakresie interesujących długości fali jak również metoda pomiaru 
opóźnienia. Modowa dyspersja polaryzacyjna PMD światłowodu może być określona przy 
pomocy szeregu różnych metod i różnych przyrządów pomiarowych.  

Głównym zadaniem odbiornika systemowego jest prawidłowe określenie czy odbierane 
bity są logicznymi jedynkami czy zerami, przy pomocy odpowiedniej dla zastosowania formy 
fotodetektora i układu decyzyjnego. Podstawową metryką jakości odbiornika jest czułość. 
Czułość jest określana poprzez charakterystykę stopy błędów w funkcji odbieranej mocy 
optycznej. W typowym testowym układzie pomiarowym czułości odbiornika, sygnał 
zawierający dane optyczne jest wysyłany do badanego urządzenia. Przed odbiornikiem 
umieszczony jest precyzyjny, zmienny tłumik mocy optycznej. Wyjście odbiornika jest 
podawane na tester stopy błędów. Tester BER porównuje każdy bit (1 lub 0) odbiornika ze 
znanym przebiegiem sygnału danych wysyłanych do odbiornika. Za każdym razem gdy 
występuje niezgodność, zapisywany jest błąd bitowy. Po zmierzeniu odpowiednio dużej ilości 
bitów dla różnych poziomów mocy określany jest przebieg BER w funkcji poziomu mocy 
optycznej.  

W celu określenia czułości odbiornika optoelektronicznego w systemie DWDM, poziom 
mocy docierającej do odbiornika jest obniżany do wartości, gdy zaczynają występować błędy 
detekcji i w związku z tym wartość stopy błędów nie jest zerowa. Zapisywany jest poziom 
mocy, szybkość transmisji danych oraz wartość stopy błędów. Moc optyczna jest nadal 
obniżana poprzez zwiększenie wartości precyzyjnego regulowanego tłumika np. w 
skokowych przyrostach co 1dB. Mierzona jest nowa wartość stopy błędów. Proces jest 
powtarzany i tworzona jest pełna charakterystyka stopy błędów w funkcji poziomu odbieranej 
mocy optycznej. Taką przykładową zmierzoną charakterystykę przedstawiono na rys. 3.1.5.  

Zastosowanie wzmacniaczy optycznych pozwoliło na znaczne rozszerzenie możliwości 
światłowodowych systemów telekomunikacyjnych. Łącza mogą być dłuższe, możliwe jest 
multipleksowanie szeregu długości fali na jednym światłowodzie a więc zwiększenie 
zagregowanej przepływności informacyjnej. Wzmacniacze optyczne muszą być 
charakteryzowane pod względem szumów, wzmocnienia i płaskości charakterystyki 
wzmocnienia w funkcji długości fali. Testowanie przeprowadza się z zastosowaniem 
precyzyjnych, przestrajanych źródeł optycznych, mierników mocy i analizatorów widma 
optycznego OSA. Obecnie stosowane wzmacniacze optyczne posiadają typowo falową 
szerokość pasma rzędu 40nm. W celu zwiększenia przepływności informacyjnej przez 
wzmacniacz optyczny, system DWDM umieszcza, na jednym światłowodzie, wiele blisko 
położonych odrębnych transmisyjnych pasm falowych. W tym wypadku podstawowym 
narzędziem diagnostyki, obserwacji i zarządzania pasm DWDM staje się analizator widma 
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optycznego. Typowe zmierzone, przy pomocy OSA,  widmo systemu DWDM przedstawiono 
na rys. 3.1.6.  

Stosunkowo nowym przyrządem pomiarowym dla systemów DWDM jest wielokanałowy 
miernik długości fali (miernik wielu długości fali – niezależnie i jednocześnie). Przyrząd 
działa jak konwencjonalny miernik długości fali, który zapewnia bardzo wysoką, 
bezwzględną dokładność pomiaru długości fali. Jednakże przyrząd posiada dodatkowo 
dodaną możliwość jednoczesnego pomiaru wielu sygnałów. W ten sposób, wiele kanałów 
systemu DWDM może być dokładnie mierzonych, charakteryzowanych i monitorowanych 
jednocześnie.  

W systemie DWDM ważną rolę odgrywają elementy multipleksujące i demultipleksujące 
indywidualne kanały lambda. Multipleksery podlegają także testom, charakteryzacji, 
monitoringowi i pomiarom.  Na przykład, światłowodowe siatki Bragga są analizowane w 
celu dokładnego określenia zakresu długości fali dla których przepuszczają lub nie 
przepuszczają moc optyczną, czyli zakresu dla których działają jako filtry pasmowo 
przepustowe lub zaporowe. Ponieważ odległości pomiędzy falami systemu DWDM stają się 
coraz mniejsze, wymagania odnośnie filtrów definiujących pasma DWDM stają się coraz 
większe. W innym przypadku nastąpiłoby mieszanie przyległych kanałów. Wymagania 
odnośnie dokładności pomiarów spektralnych charakterystyk kanałów stają się także coraz 
wyższe. Techniką jednoczesnej charakteryzacji pasmowej wszystkich kanałów DWDM jest 
zastosowanie szerokopasmowego źródła światła pobudzającego wejście systemu ze 
zwielokrotnieniem optycznym oraz optycznego analizatora widma mierzącego sygnał 
wyjściowy systemu. Inną techniką, zapewniającą bardzo dużą dokładność pomiaru długości 
fali oraz duży zakres dynamiczny jest zastosowanie przestrajanego źródła laserowego i 
pomiar sygnału wyjściowego za pomocą miernika mocy optycznej.  

Techniki pomiarowe elementów układu DWDM rozwijają się razem z dynamicznym 
rozwojem samego zwielokrotnionego systemu transmisyjnego i wraz z rozwojem stopnia 
złożoności optycznych sieci DWDM. Nieco inne techniki pomiarowe są stosowane przez 
producentów elementów optycznych, projektantów i budowniczych systemów 
telekomunikacyjnych, operatorów i eksploatatorów sieci, ekipy monitorujące, czy końcowych 
użytkowników. Tworzone są rozmaite standardy i procedury pomiarowe odpowiednie dla 
funkcji wypełnianych przez różne rodzaje pomiarów.  
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3. 2.  Przegląd Układów Pomiarowych DWDM 
 

Podstawowy tor pomiarowy składa się ze źródła światła i detektora, pomiędzy którymi 
sytuowany jest element bądź system badany. Istnieje wiele metod łączenia tych elementów 
toru pomiarowego w rozwiązania praktyczne tworzące konkretne rozwiązania sprzętu 
pomiarowego laboratoryjnego i przenośnego.  
 

 
 
Rys. 3.2.1.  Typowy zestaw pomiarowy DWDM z zastosowaniem źródeł idealnych.  
 

 
 
Rys. 3.2.2.  Zakresy spektralne źródeł i ich dynamika. Do zastosowań w układach 
pomiarowych DWDM.  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
211 

 

 
 
Rys. 3.2.3.  Układy interferometrów i monochromatorów  są podstawą przyrządów 
pomiarowych typu OSA, mierników długości fali dla DWDM. Interferometr w układzie M-Z 
oraz monochromator z obrotową siatką dyfrakcyjną. 
 
 

 
 
 
Rys.3.2.4.  Nieruchoma siatka dyfrakcyjna dzieli wejściową wiązkę światła na indywidualne 
długości fali przed dojściem wiązki do detektora. Alternatywne rozwiązanie przyrządu OSA. 
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Rys.3.2.5.  Przyrząd pomiarowy OSA zlokalizowany po multiplekserze DWDM 
charakteryzuje urządzenie. Typowy zestaw pomiarowy charakteryzacji elementu DWDM z 
pomocą optycznego analizatora widma. Charakter źródła optycznego decyduje o sposobie 
pomiaru. Źródło szerokopasmowe ASE daje możliwość badania w całym paśmie użytecznym 
DWDM.  
 

 
Rys. 3.2.6. Optyczne źródło szerokopasmowe pobudza multiplekser DWDM, podczas gdy 
optyczny analizator widma OSA dostaje i mierzy sygnał z każdego portu wyjściowego. Układ  
pomiarowy strat wtrącenia IL (Insertion Loss) multiplekserów i demultiplekserów DWDM. 
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Rys.3.2.7.  Schemat blokowy zestawu pomiarowego strat polaryzacyjnych PDL (Polarization 
Dependent Loss). Układ zawiera np. światłowodowy kontroler polaryzacji pozwalający na 
pomiar parametru PDL. 
 

 
Rys. 3.2.8. Schemat blokowy układu pomiarowego zależności pasma od polaryzacji PDB  
DWDM  (Polarization Dependent Bandwidth).  
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Rys. 3.2.9. Schemat dwóch układów  do pomiaru przesłuchów kanałowych DWDM. a) Układ 
z laserem przestrajanym i OSA, b) Układ z laserem przestrajanym i miernikiem mocy. 
Przesłuch jest mierzony poprzez wymianą źródła ASE w układzie pomiarowym na 
przestrajany laser. 

 
Rys. 3.2.10. Układ pomiarowy wstecznych strat optycznych ORL DWDM (Optical Retrurn 
Loss). Metoda OCWR (Optical Continuous Wave Reflectometer).  
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Rys. 3.2. 11. Automatyczny uniwersalny zestaw do pomiarów PDL, IL oraz ORL w systemie 
DWDM, [1].  
 

 
 
Rys.3.2.12.  zerowania polaryzacji.  
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Rys. 3.2.13. Układ do pomiarów współczynnika szumów wzmacniacza EDFA metodą 
subtrakcyjną RIN (Relative Intensity Noise).  
 

 
Rys. 3.2.14. Pomiar charakterystyki spektralnej wzmocnienia EDFA zależnego od polaryzacji 
PDG (Polarization Dependent Gain).  
 

 
 
Rys. 3.2.15. Układy pomiarowe parametrów PDL i PMD izolatorów dla DWDM.  
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Rys. 3.2.16. Typowa konfiguracja zestawu pomiarowego do dyspersji chromatycznej.  
 

 
 
Rys. 3.2.17. Metody pomiarowe ze skanowaniem długości fali 
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Rys. 3.2.18. Interferometryczna metoda pomiaru PMD z zastosowaniem źródła 
spolaryzowanego. 
 

 
 
Rys. 3.2.19. Pomiar BER pozwala określić poziom czułości odbiornika optoelektronicznego.  
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3.3.   Pomiary modowej dyspersji polaryzacyjnej w światłowodach  
 

Jakość szerokopasmowego, cyfrowego, telekomunikacyjnego systemu światłowodowego, 
a w tym szczególnie systemu DWDM,  zależy od pewności rozróżniania przez odbiornik 
sąsiednich bitów informacji. Możliwość rozróżniania jest związana z wysokością odbieranych 
impulsów oraz głębokością i szerokością doliny pomiędzy nimi. Zjawiska dyspersyjne w 
światłowodzie  rozszerzają transmitowane impulsy, rozlewając ich moc także w sąsiednie 
szczeliny czasowe. Tłumienie w światłowodzie obniża wysokość impulsów, dodatkowo 
utrudniając ich rozróżnienie. Mówimy, że w światłowodzie występują trzy zjawiska 
dyspersyjne. W światłowodzie wielomodowym impuls optyczny podlega separacji w 
wielokrotne składniki, poruszające się wzdłuż różniących się przestrzennie, ścieżek 
sygnałowych, o różnych długościach drogi optycznej. Każdy składnik przybywa na koniec 
światłowodu w nieco różnym czasie. Gdyby w takim idealnym światłowodzie 
wielomodowym nie następowała, wzdłuż długości włókna, wymiana mocy optycznej 
pomiędzy składnikami impulsu poruszającymi się inną drogą to na wyjściu światłowodu 
wielomodowego otrzymywano by zawsze ciąg impulsów w ilości równej liczbie grup modów 
o podobnych prędkościach rozprzestrzeniania się w światłowodzie wielomodowym. 
Ponieważ wskutek nieidealności światłowodu wielomodowego wymiana mocy następuje 
pomiędzy modami to na wyjściu otrzymuje się impuls znacznie rozszerzony i ze 
zniekształconym, czasami wielo-ekstremalnym, grzbietem.  

 

 
 
Rys. 3.3.1.   a) Symboliczna reprezentacja graficzna rodzajów dyspersji w światłowodzie, b) 
Pole elektryczne prawoskrętnie spolaryzowanej fali (helikoida) oraz składowe pola wzdłuż 
osi x i y w światłowodzie.  
 

W światłowodzie jednomodowym nie występuje zjawisko dyspersji międzymodowej. 
Szybkości transmisji mogą być wyższe, aż do poziomu ograniczanego przez następny rodzaj 
dyspersji – chromatyczną, wynikającą z naturalnej właściwości rozprzestrzeniania się fali w 
materii, zmiany szybkości propagacji  z długością fali. Poziom dyspersji chromatycznej, jaki 
można tolerować w systemie transmisyjnym jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu 
bitowej szybkości transmisji, ponieważ zwiększona przepływność bitowa oznacza nie tylko 
szersze spektrum sygnału i zwiększone rozszerzenie impulsu, ale także węższe szczeliny 
bitowe (krótsze bity) a tym samym bardziej czułe na rozszerzenie bitów sąsiednich.  
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Gdy dyspersja chromatyczna jest skompensowana, typowo do małej ale niezerowej 
wartości, w systemach transmisyjnych z gęstym zwielokrotnieniem optycznym DWDM, 
szybkość transmisji może być ponownie zwiększona, aż do następnego limitu tworzonego 
przez modową dyspersję polaryzacyjną PMD (polarization mode dispersion). Ta dyspersja 
dekomponuje impuls wejściowy w dwa ortogonalnie spolaryzowane mody, posiadające nieco 
inne opóźnienia propagacji (lub szybkości transmisji), ponownie powodując rozszerzenie 
impulsu z długością światłowodu. PMD jest rodzajem zniekształcenia znacznie bardziej 
subtelnym (powiedzielibyśmy, efektem wyższego rzędu, wobec dwóch podstawowych 
rodzajów dyspersji – modowej i chromatycznej) i interesującym. PMD jest wyrażana przez 
efekty pierwszego rzędu i wyższych rzędów.   

 

  
 
Rys. 3.3.2.  a) Każdy punkt na Sferze Poincarego reprezentuje unikalny stan polaryzacji; b) 
Bardzo słaba i fluktuująca niecylindryczność rdzenia jest podstawową przyczyną 
powstawania PMD w światłowodzie jednomodowym. Na rysunku niecylindryczność rdzenia 
przedstawiono nieproporcjonalnie dużą w celu jej wizualizacji. W rzeczywistości wynosi ona 
np. poniżej 1%, jednak efekty niewielkiej eliptyczności kumulują się na znacznych 
odległościach transmisyjnych fali optycznej w światłowodzie. c) Modelowanie światłowodu 
rzeczywistego jako przypadkowego połączenia wielu odcinków dwójłomnych.  
 

Pola elektryczne i magnetyczne fali świetlnej fluktuują pod kątem prostym wzajemnie do 
siebie w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji. Polaryzacja jest zdefiniowana 
poprzez pole elektryczne ponieważ ono oddziałuje silniej z większością urządzeń. Pole 
elektryczne, całkowicie spolaryzowanej, monochromatycznej fali świetlnej można opisać 
jakby wychodziło z ładunku punktowego poruszającego się po elipsie w płaszczyźnie źródła, 
rys. 3.3.1. Szczegóły elipsy, stosunek osi dużej do małej, orientacja kątowa i skrętność (lewa 
lub prawa), opisują stan polaryzacji światła. Polaryzacje liniowa i kołowa są po prostu 
przypadkami ekstremalnymi polaryzacji eliptycznej.  

Schematyczną graficzną reprezentację stanów polaryzacji przedstawia sfera Poincarego, 
rys. 3.3.2. Każdy punkt na powierzchni sfery reprezentuje wyłączny, unikalny stan 
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polaryzacji. Stany liniowe są odzwierciedlane na równiku. Stany kołowe są znajdują się na 
biegunach. Różne stany eliptyczne rozłożone są na półkulach. Stany na półkulach północnej i 
południowej są odpowiednio prawoskrętne i lewoskrętne. Stany polaryzacji całkowicie 
wzajemnie przeciwne są matematycznie niezależne i nazywamy je ortogonalnymi. 
Przykładem polaryzacji ortogonalnych są np. stany liniowy horyzontalny i liniowy 
wertykalny. Światło wychodzące z polaryzatora horyzontalnego jest całkowicie blokowane 
przez polaryzator wertykalny. Każda ortogonalna para stanów polaryzacji może służyć jako 
absolutny układ odniesienia polaryzacyjnego. Z takiej pary, poprzez dopasowanie fazy 
(różnicowe opóźnienie) i względnego natężenia można utworzyć (syntetyzować) każdy inny 
dowolny stan polaryzacji. Na rys. 3.3.2. stany polaryzacji horyzontalny i wertykalny służą 
jako stany podstawowe dla uformowania światła spolaryzowanego kołowo. W tym 
przypadku, stany podstawowe są o równych natężeniach ale są przesunięte w fazie o 90o.  

 

 
 

Rys. 3.3.3.  Metoda matrycy Jonesa analizy problemu własnego polaryzacyjno-dyspersyjnego 
zapewnia dokładny opis różnicowego opóźnienia grupowego jako funkcji długości fali.  
 

Prędkość propagacji fali światła zależy od współczynnika refrakcji medium 
transmisyjnego w kierunku fluktuacji wartości pola elektrycznego. Przy istniejącej różnicy 
współczynników załamania pomiędzy osiami x i y, fala propagująca wzdłuż osi z podlega 
dekompozycji w parę fal posiadających pola elektryczne skierowane wzdłuż osi x i y. Te dwie 
fale propagują z nieco różnymi prędkościami, i na znacznej drodze propagacji akumulowane 
jest przesunięcie fazy optycznej, proporcjonalne do przebytej drogi. Światłowód taki 
wykazuje właściwości dwójłomnego ośrodka optycznego. Jednak w normalnym izotropowym 
światłowodzie nie ma różnicy pomiędzy wartościami współczynnika załamania w kierunkach 
ortogonalnych x i y. Dwójłomność wykazują np. krystaliczny kwarc, także kalcyt. Z tych 
materiałów robi się opóźniacze fazowe lub płytki falowe (ćwierćfalowe i półfalowe).  
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Modowa dyspersja polaryzacyjna w światłowodach jednomodowych wynika z 
niekołowości rdzenia, co przedstawiono schematycznie na rys. 3.3.2. w sposób 
nieproporcjonalnie przesadzony. Dwójłomność światłowodu posiada dwie formy. 
Dwójłomność kształtu jest podstawową charakterystyką każdego falowodu owalnego. 
Dwójłomność naprężeniowa – zazwyczaj dominująca – jest indukowana przez pole naprężeń 
mechanicznych wbudowywanych (zamrażanych) w światłowód podczas procesu wyciągania 
w kształt inny niż idealnie kołowy. Na krótkich długościach włókna optycznego, 
dwójłomność światłowodu rozbija wejściowy impuls na dwa mody liniowo spolaryzowane -
wolny i szybki. Światłowód zachowuje się jakby był kryształem dwójłomnym. 
Odpowiadająca tej dwójłomności różnica w czasie propagacji jest nazywana różnicowym 
opóźnieniem grupowym, i wyrażana w pikosekundach. Łącznie, różnicowe opóźnienie 
grupowe i ortogonalnie spolaryzowane mody są podstawowymi wyrazami modowej dyspersji 
polaryzacyjnej pierwszego rzędu.  

 

 
 

Rys. 3.3.4.   Metoda analizatora stałego ze skanowaniem długości fali pomiaru PMD. Metoda 
określa przeciętną wartość różnicowego opóźnienia grupowego z transmisji fali poprzez 
polaryzator.  
 

W praktyce, jedynie relatywnie krótkie, wyprostowane, nie zaburzone odcinki 
transmisyjne światłowodu zachowują się jak proste, jednorodne ośrodki dwójłomne. 
Światłowód nawinięty na szpulę, kablowany, ułożony w kanalizacji jest dokładniej 
modelowany jako szereg prostych odcinków światłowodów dwójłomnych połączonych ze 
sobą w sposób przypadkowy (dla przypadkowo zmiennych kątów polaryzacji łączonych ze 
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sobą odcinków), rys. 3.3.2. Poprzez zmianę względnej fazy fal, szybkiej i wolnej, każdy 
segment transformuje wejściowy stan polaryzacji w pewien inny stan wyjściowy. Z kolei ten 
stan wyjściowy jest wejściem dla następnego odcinka w którym fala również podlega 
rozkładowi na mod szybki i wolny tego kolejnego segmentu światłowodu. Proces ulega 
wielokrotnemu powtórzeniu.  

Zjawiska na interfejsach pomiędzy modelowymi odcinkami dwójłomnymi światłowodu 
nazywa się sprzężeniem modów polaryzacyjnych. To zjawisko powoduje, że różnicowe 
opóźnienie grupowe światłowodu jednomodowego zmienia się z długością fali, czasem, 
warunkami środowiskowymi. Odcinki światłowodu, które zawierają znaczną liczbę 
przypadkowych sprzężeń modowych są nazywane przypadkowo (statystycznie) modowo 
sprzężonymi. W takim światłowodzie, rozkład różnicowego opóźnienia grupowego, 
zazwyczaj mierzony w funkcji długości fali, zbliża się do krzywej Maxwella. Modowa 
dyspersja polaryzacyjna przypadkowo modowo sprzężonego odcinka światłowodu może być 
opisana kilkoma sposobami. Chwilowa wartość różnicowego opóźnienia grupowego opisuje 
światłowód dla danej długości fali i w danym momencie czasu. Opóźnienie PMD jest średnim 
różnicowym opóźnieniem grupowym dla długości fali wyrażonym w pikosekundach. 
Współczynnik PMD jest średnim, różnicowym opóźnieniem grupowym dla długości fali 
podzielonym przez pierwiastek kwadratowy długości światłowodu i wyrażonym w ps/km1/2.  

 

 
 

Rys. 3.3.5.  Metoda interferometryczna pomiaru PMD. Interferometria o niskim stopniu 
koherencji określa średnią wartość różnicowego opóźnienia grupowego z szerokości funkcji 
autokorelacji pola elektrycznego.  
 

Obecność zjawiska mieszania (sprzężenia) modów dotyczy nie tylko grupowego 
opóźnienia różnicowego. Innymi konsekwencjami są, że mody polaryzacyjne szybki i wolny 
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nie są już dalej modami liniowymi (tzn. liniowo spolaryzowanymi) i ich stan polaryzacji 
zmienia się z czasem (miejscem aktualnej propagacji w światłowodzie) i długością fali. 
Jednakże, dla każdej długości fali i czasu, w przypadku braku obecności zjawiska strat 
zależnych od polaryzacji, zawsze istnieje ortogonalna para stanów polaryzacji, reprezentująca 
propagację wolną i szybką w światłowodzie. Te stany są nazywane głównymi stanami 
polaryzacji fali w światłowodzie. Każdy wejściowy główny stan polaryzacji posiada 
odpowiadający mu wyjściowy główny stan polaryzacji. Transformacja pomiędzy tymi dwoma 
stanami jest z definicji niezależna od długości fali dla odpowiednio wąskiego zakresu 
falowego. Wąski zakres częstotliwości optycznych, dla którego główne stany polaryzacji są 
dobrze zdefiniowane jest nazywany pasmem głównego stanu polaryzacji. Pasmo to jest 
parametrem statystycznym. Wewnątrz tego pasma, główne stany polaryzacji działają jako 
podstawowe stany generujące rzeczywisty wyjściowy stan polaryzacji.  

Gdy szerokość spektralna sygnału przekracza pasmo głównego stanu polaryzacji, zarówno 
różnicowe opóźnienie grupowe, jak i główne stany polaryzacji zmieniają się wewnątrz widma 
sygnału. To generuje zjawiska modowej dyspersji polaryzacyjnej wyższego rzędu, włączając 
w to zarówno wpływ dyspersji chromatycznej i zniekształcenie impulsu powstające wskutek 
zmian głównych stanów polaryzacji. Wpływ modowej dyspersji polaryzacyjnej na działające 
łącze światłowodowe zależy od różnicowego opóźnienia grupowego i względnych natężeń 
światła w głównych stanach polaryzacji. Wpływ szkodliwy jest największy, gdy równe ilości 
światła są sprzężone na wejściu w główne stany polaryzacji. Wpływ jest pomijalny, jeśli cała 
moc optyczna pobudza na wejściu tylko jeden główny stan polaryzacji.   

 

 
 
Rys. 3.3.6.   Metoda zmniejszenia optycznej modowej dyspersji polaryzacyjnej w odbiorniku 
optoelektronicznym.   
 

Transmisyjne, światłowodowe systemy cyfrowe zazwyczaj tolerują średnie różnicowe 
opóźnienie grupowe o wielkości rzędu do 10% okresu bitu informacyjnego. Oznacza to ok. 
10ps dla systemu transmisyjnego 10Gb/s oraz ok. 2,5ps dla systemu transmisyjnego 40Gb/s i 
zaledwie ok. 1ps dla badanych obecnie systemów DWDM-TDM 100Gb/s. Średnie różnicowe 
opóźnienie grupowe dla łączy dalekosiężnych układanych w ziemi kilka, czy kilkanaście, lat 
temu jest często większe niż te ograniczenia. Może nawet przekroczyć 100ps. Pomiary PMD 
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zainstalowanych światłowodów są absolutną podstawą w procesie rozważania możliwości 
powiększenia przepływności tego łącza. Wartość PMD łącza stanowi istotne ograniczenie w 
jego unowocześnianiu, choć istnieją metody zmniejszania PMD pierwszego rzędu metodami 
kompensacji. Wówczas ograniczeniem stają się nie zmniejszone efekty dyspersyjne PMD 
wyższego rzędu. Techniki zmniejszenia PMD pierwszego rzędu zwiększają tolerancję łącza 
na ten rodzaj dyspersji.  

Nowe rodzaje światłowodów wykazują średnie, różnicowe opóźnienie grupowe w 
zakresie od 0,1 do 0,5ps/km1/2. Światłowody typu „spun”, wyciągane z rotowanej preformy, 
wykazują silne mieszanie modów polaryzacyjnych (lub w innym ujęciu, są bardzo 
izotropowe) w związku z czym uzyskuje się w nich bardzo niskie poziomy PMD. Elementy 
optyczne także wykazują PMD. Praca takich elementów w systemach o szybkościach 
powyżej 10Gb/s wymaga dyskretnych wartości PMD elementów w zakresie od 0,05 do 
0,25ps. Dla następnych generacji systemów DWDM, szczególnie gdy szybkości zbliżają się 
do 100Gb/s te wymagania na PMD stają się stosunkowo trudne do spełnienia. PMD nie 
powinna przekraczać wartości 0,01ps.  

Techniki pomiarowe PMD pierwszego rzędu można podzielić na dwie szerokie kategorie. 
Pierwsza określa PMD ze zmiany polaryzacji wyjściowej z długością fali. Druga określa 
PMD z pośrednich lub bezpośrednich pomiarów różnicy w czasie propagacji dwóch modów 
polaryzacyjnych. Istnieje cały szereg szczególnych rozwiązań metod pomiarowych 
różnicowego opóźnienia grupowego i średniego różnicowego opóźnienia grupowego oaz 
innych metod jak: przesunięcie fazy modulacji, analiza sfery Poincarego, metoda matrycy 
Muellera. Trzema najczęściej i najszerzej używanymi metodami są: analiza problemu 
własnego z macierzą Jonesa, analizator ustalony ze skanowaniem długości fali, 
interferometria.  

Metoda analizy problemu własnego z macierzą Jonesa, rys. 3.3.3. należy do rodziny 
wąskopasmowych technik polarymetrycznych. Macierz Jonesa jest opisem matematycznym 
właściwości transformacyjnych polaryzacji dwuwrotnika jakim jest światłowód. Różnicowe 
opóźnienie grupowe, dla każdej ustalonej długości fali, jest otrzymywane przez analizę pary 
macierzy Jonesa zmierzonych dla blisko sąsiadujących długości fal. Proces jest powtarzany w 
celu otrzymania spektralnej charakterystyki różnicowego opóźnienia grupowego. 
Współczynnik PMD jest otrzymywany przez podzielenie średniej tych wartości różnicowego 
opóźnienia grupowego przez pierwiastek kwadratowy długości światłowodu.  

Pomiar indywidualnej macierzy Jonesa wymaga pobudzenia testowanego światłowodu 
układem trzech znanych stanów polaryzacji i pomiaru odpowiadającym im stanów polaryzacji 
wyjściowej. Źródłem optycznym jest zazwyczaj przestrajalny laser półprzewodnikowy z 
zewnętrzną wnęką. Metoda analizy własnej macierzy Jonesa jest używana w warunkach 
badawczych, produkcyjnych, inspekcyjnych i metrologicznych. Można ją również stosować 
do erbowych wzmacniaczy światłowodowych. Korzystną cechą wąskopasmowych metod 
polarymetrycznych jest ich specyficzność falowa. Pozwala to na gromadzenie dokładnych 
statystyk światłowodowej dyspersji polaryzacyjnej i na mierzenie zjawiska kaskadowania 
różnicowego opóźnienia grupowego fotonicznych elementów wąskopasmowych.  

Metoda skanowania długości fali lub ustalonego analizatora, rys. 3.3.4. , również bazuje 
na właściwości PMD wyrażającej się zależnością transformacji polaryzacji od częstotliwości. 
Jeśli długość fali jest skanowana, polaryzacja wyjściowa światłowodu ze sprzężeniem modów 
wędruje przypadkowo, ale w sposób ciągły na sferze Poincarego wzdłuż drogi określonej 
przez połączone zjawiska dwójłomności i sprzężenia modów. Pojedyncza wartość średniego, 
różnicowego opóźnienia grupowego jest wyprowadzana z pomiarów tych całkowitych zmian 
polaryzacji w szerokim zakresie długości fal. Najpełniejsza forma metody pomiarowej używa 
polarymetru do pomiarów stanu wyjściowego, ale większa część sprzętu mierzy po prostu 
transmisję poprzez polaryzator. Średnie, różnicowe opóźnienie grupowe jest proporcjonalne 
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do gęstości szczytów i dolin (ilości wartości ekstremalnych) w odpowiedzi. Średnią można 
także otrzymać przez analizę Fouriera odpowiedzi transmisyjnej. Metoda ustalonego 
analizatora wymaga pomiaru odniesienia, z wyjątkiem przypadku zastosowania detekcji 
polarymetrycznej. Metoda ustalonego analizatora jest używana tylko w sytuacjach, gdzie 
potrzebna jest wartość średniego, różnicowego opóźnienia grupowego. Przykładowe 
zastosowania dotyczą przeglądu zainstalowanych światłowodów oraz badań przesiewowych 
światłowodów i kabli w czasie produkcji. Metoda jest rzadko używana do testowania 
fotonicznych elementów wąskopasmowych (filtrów DWDM) ponieważ połączenie małej 
wartości różnicowego opóźnienia grupowego i niewielkiego pasma falowego wytwarza zbyt 
małe zmiany polaryzacji dla dokonania pomiaru dostatecznie dokładnego.  

Trzecią techniką pomiarową PMD jest interferometria o niskiej koherencji, rys. 3.3.5. , 
Wejście badanego urządzenia jest oświetlone przez spolaryzowane źródło szerokopasmowe a 
wyjście jest podłączone do interferometru. Światło z obydwu wyjściowych, głównych stanów 
polaryzacji sprzęgane jest do obu ramion interferometru a następnie do polaryzatora, gdzie 
dwa mody polaryzacyjne interferują. Obraz interferencyjny jest detekowany i wyświetlany w 
funkcji czasu. Czas odtwarzany jest obliczeniowo z pozycji zwierciadła. Testowe urządzenie 
bez sprzężenia modów wytwarza obraz pomiarowy w postaci centralnego szczytu i dwóch 
jednakowo oddalonych odosobnionych szczytów. Szczyty zewnętrzne występują w pozycjach 
zwierciadeł, dla których czasowa nierównowaga interferometru jest dopasowana do 
różnicowego opóźnienia grupowego badanego urządzenia. Mierzone różnicowe opóźnienie 
grupowe jest po prostu różnicą czasu pomiędzy szczytem centralnym i brzegowym. 
Odpowiedź światłowodu o przypadkowym sprzężeniu modów, rys. 3.3.5. , przypomina 
krzywą Gaussa pomnożoną przez szum. Średnie różnicowe opóźnienie grupowe światłowodu 
jest obliczane z szerokości krzywej Gaussa dopasowanej najlepiej do danych pomiarowych, 
lub ze statystycznego drugiego momentu danych.  

Podobnie jak w przypadku metody ustalonego analizatora, metoda interferometryczna 
określa wartość średniego różnicowego opóźnienia w zakresie długości fal źródła optycznego. 
Interferometria jest stosowana w warunkach przemysłowych, polowych w celu przeglądu 
średniego, różnicowego opóźnienia grupowego zainstalowanych od dawna światłowodów. 
Używana jest także w pewnym zakresie w fabrykach produkujących światłowody. Może 
mierzyć grupowe opóźnienie różnicowe fotonicznych elementów szerokopasmowych do 
względnie niskich poziomów z zastosowaniem specjalnych technik, ale zazwyczaj nie jest 
używana do pomiarów fotonicznych elementów wąskopasmowych. Element wąskopasmowy 
redukuje szerokość spektralną źródła, podnosząc minimalną mierzalną wartość różnicowego 
opóźnienia grupowego.  

Rodzina metod pomiarowych PMD jest stosunkowo duża i nadal się zwiększa. 
Standaryzowane procedury pomiarowe i ich zastosowania dla omówionych trzech metod 
zostały opracowane przez międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego 
TIA (Telecommunications Industry Association). Procedury zawierają także wytyczne do 
statystycznej specyfikacji PMD w kablach światłowodowych. Dokumenty są dostępne w 
GED (Global Engineering Documents).  

Konieczność opracowania skutecznych technik zmniejszania modowej dyspersji 
polaryzacyjnej w istniejących łączach światłowodowych wynika z ewolucyjnego 
przechodzenia systemów na znacznie wyższe szybkości transmisji, obecnie powyżej 10Gb/s. 
Każde rozwiązanie musi uwzględnić przypadkowe zmiany różnicowego opóźnienia 
grupowego i głównych stanów polaryzacji. Jedno podejście polega na eliminacji rozszerzenia 
impulsu poprzez sprzężenie wyjścia nadajnika do jednego, głównego stanu polaryzacji 
istniejącego łącza. Wadami są: potrzeba zastosowania specjalizowanego sprzętu w nadajniku i 
odbiorniku, oraz długość pętli sprzężenia zwrotnego, która jest dwukrotnie dłuższa od 
długości łącza. Ta druga cecha ogranicza prędkość odpowiedzi adaptacyjnej.  
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Druga klasa metod zmniejszania PMD istniejących łączy światłowodowych, 
szykowanych do instalacji systemów DWDM, polega wyłącznie na zastosowaniu 
odpowiedniej obróbki sygnału w odbiorniku, rys. 3.3.6. Kontroler polaryzacji dopasowuje 
związek pomiędzy łączem a kompensatorem różnicowego opóźnienia grupowego. 
Kompensator znajduje się pod kontrolą sprzężenia zwrotnego ze strony detektora. Pewna 
długość światłowodu utrzymującego stan polaryzacji jest wykorzystywana jako  tani 
kompensator różnicowego opóźnienia grupowego. Polaryzujące linie opóźniające, 
mechaniczne lub zintegrowane elektroniczne zapewniają możliwość regulacji różnicowego 
opóźnienia grupowego. W zasadzie, kaskada wielokrotnych par kontrolerów polaryzacji i 
kompensatorów różnicowego opóźnienia grupowego może znacznie pełniej skompensować 
dyspersję polaryzacyjną kosztem podrożenia sprzętu i zmniejszenia szybkości jego działania. 
Zaproponowano różne strategie kontroli. Jedno z rozwiązań poszukuje możliwości zniesienia 
różnicowego opóźnienia grupowego. Inne stosują ustawienie polaryzacji sygnału w 
odbiorniku tak aby koincydował ze zmodyfikowanym głównym stanem polaryzacji całego 
systemu obejmującego łącze oraz kompensator różnicowego opóźnienia grupowego.  

Jeszcze inne podejście do zmniejszenia PMD polega na zastosowaniu elektronicznego 
członu korekcyjnego za fotodiodą. Detekowany sygnał jest rozdzielany na kilka ścieżek, 
różnicowo opóźniany, skalowany i rekombinowany w celu ściśnięcia impulsu z powrotem do 
oryginalnego kształtu. Ta metoda jest adaptowana z techniki obróbki sygnałów 
mikrofalowych.  

Gdy dyspersja chromatyczna jest skompensowana, to dyspersja polaryzacyjna staje się 
czynnikiem ograniczającym szybkość cyfrowej transmisji światłowodowej. Wysoka wartość 
dyspersji polaryzacyjnej większości z ułożonych kilka  lat temu w ziemi światłowodów 
powoduje potrzebę przeprowadzenia licznych pomiarów oraz motywuje do prac nad 
metodami zmniejszenia czy kompensacji tej dyspersji, zarówno pierwszego jak i wyższych 
rzędów. Specyfikacje techniczne na elementy fotoniczne i światłowody dla 
szerokopasmowych systemów ze zwielokrotnieniem optycznym ulegają zawężeniu i dokładne 
zrozumienie światła spolaryzowanego i jego interakcji ze sprzętem fotonicznym stały się 
kluczowym czynnikiem w rozwoju produkcji efektywnych światłowodowych elementów 
funkcjonalnych.  
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4.  Instalacja i Utrzymanie  
     Systemu DWDM  
 
 

Szybki rozwój technologii DWDM i konieczność prawie natychmiastowych aplikacji 
doprowadziła do gwałtownego rozwoju nowych metod pomiarowych odpowiednich dla 
warunków polowych. Prawidłowa instalacja urządzeń DWDM oraz ich utrzymanie wymaga 
przeprowadzania wielu pomiarów instalacyjnych i eksploatacyjnych. Po instalacji wszystkich 
zasadniczych elementów systemu DWDM procedura wdrażania wymaga ponownych 
udokumentowanych testów wszystkich elementów. Mierzone parametry muszą być zgodne ze 
specyfikacją producenta dla nominalnych warunków instalacji. W przypadku nie spełniania 
takich parametrów element musi być wymieniony. Utrzymanie nominalnych wartości 
parametrów przez wszystkie elementy systemu pozwala na kontynuację instalacji. Przed 
uruchomieniem eksploatacyjnym sieć DWDM podlega pełnej procedurze testowej wszystkich 
parametrów eksploatacyjnych. 

Po uruchomieniu sieci podlega ona kilku rodzajom testów eksploatacyjnych: 
operacyjnym, administracyjnym i utrzymaniowym. Monitorowane są krytyczne parametry 
systemu w sposób okresowy lub ciągły. System jest okresowo lub ciągle strojony w celu 
utrzymania nominalnych parametrów operacyjnych.  

Monitorowane parametry systemu DWDM zależą od jego indywidualnego rozwiązania 
jak zasięg transmisji, szybkość transmisji, liczba kanałów lambda, separacja między-
kanałowa. Parametry muszą być charakteryzowane na każdym końcu sieci światłowodowej. 
Oceny jakości działania sieci DWDM dokonuje się na podstawie następujących czynników: 

- Poziom mocy optycznego nadajnika laserowego; Moc musi znajdować się w zakresie 
nominalnych warunków pracy przy nominalnym pobudzaniu, i odpowiednim zapasie 
poziomu pobudzania wobec czasu życia elementu laserowego; Moc generowana 
powinna charakteryzować się odpowiednim poziomem stabilności; Moc generowana 
jest zależna od drogi transmisji i liczby kanałów DWDM; Moc nie może przekraczać 
dla danego systemu krytycznego poziomu nieliniowości; 

- Liczba kanałów; Iloczyn liczby kanałów (zwielokrotnienie optyczne WDM) i 
przepływności pojedynczego kanału (hierarchia OC lub STM  - TDM) daje całkowite 
pasmo systemu DWDM; Na przykład 40  długości fali po 2,5Gb/s (STM-16 lub OC-
48) daje pasmo systemu 100Gb/s. 100 długości fali po 10Gb/s daje przepływność 
całkowitą systemu 1Tb/s;  

- Odstęp między-kanałowy według standardu ITU-T; Odstęp 100GHz jest równoważny 
0,8nm; Odstęp 50GHz jest równoważny 0,4nm. Mniejsze odstępy między-kanałowe 
są testowane np. 20GHz i 10GHz.  

- Szybkość modulacji nadajnik laserowego w Gb/s. Obecnie systemy dalekosiężne 
pracują z trzema głównymi prędkościami modulacji 2,5Gb/s (STM-16, OC-48), 
10Gb/s (STM-64, OC-192) oraz 40Gb/s (STM-256, OC-768); Przygotowywany jest 
do wdrożenia standard OC-1152, 60Gb/s;  

- Wzmocnienie EDFA; Ocenie podlega zarówno amplituda jak szerokość spektralna; 
Wzmocnienie mało-sygnałowe typowo wynosi w zakresie 30 –40dB; Typowa 
szerokość spektralna wynosi w zakresie 40nm dla wzmacniacza EDFA standardowego 
o nie rozszerzanym technologicznie paśmie.  
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- Wzmocnienie odbiornika optycznego systemu; Wartość tego wzmocnienia powinna 
być jak największa przy zachowaniu stabilności odbiornika i nominalnego zakresu 
parametrów szumowych;  

- Rodzaj światłowodu i jego charakterystyki; Waga charakterystyk światłowodu zależna 
od parametrów systemu jak drogi i szybkości transmisji;  

- Inne parametry eksploatacyjne;  
Mierzone parametry systemowe DWDM obejmują:  

- stopę błędów BER,  
- bilans mocy optycznej,  
- ślady OTDR,  
- straty optyczne w obu kierunkach transmisji,  
- wsteczne straty optyczne ORL,  
- reflektancje w torze optycznym,  
- optyczny stosunek sygnału do szumu,  OSNR, oraz jego zależność od czasu;  
- wzmocnienie,  
- centralne długości fal w kanałach lambda,  
- dryfty źródeł optycznych,  
- dryfty kanałów,  
- optyczny przesłuch między-kanałowy,  
- współczynnik przesłuchów wewnątrz pasma , 
- współczynnik przesłuchów poza pasmem , 
- zjawiska nieliniowe,  
- mieszanie cztero-falowe,  
- modowa dyspersja polaryzacyjna,  
- dyspersja chromatyczna,  
- parametry częstotliwościowo – pasmowe systemu;  

 nierównomierność charakterystyk częstotliwościowych wzmacniacza; 
 nierównomierność charakterystyk częstotliwościowych światłowodu; 
 nierównomierność charakterystyk częstotliwościowych elementów  

fotonicznych; 
 szerokość kanału lambda w GHz;  

- zjawiska polaryzacyjne; 
 różnicowe opóźnienie grupowe (ps); 
 cząstkowe straty polaryzacyjne PDL (dB); 
 całkowite straty polaryzacyjne;  

Testy związane z instalacją i przekazaniem systemu do eksploatacji dzielą się na pięć 
kategorii: 

- kompatybilność sieci; 
- wdrożenie; 
- utrzymanie i  monitoring; 
- operacyjność międzysystemowa dla sprzętu różnych producentów; 
- połączenia architekturalne; 

Odrębną kategorię stanowią procedury awaryjne, pomiarów i odtwarzania transmisji w sieci.  
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Tabela 4.1. Prosty przykład oceny budżetu mocy optycznej systemu 
Łącze optyczne Wartość parametru Komentarz 

Moc optyczna wejściowa 
(DEL) 

3dBm Specyfikacja wg. producenta 

Straty sprzężenia źródła 
(wewnętrzne) 

-5dBm Odbicia, niedopasowanie 
obszarów sprzęganych 

Straty sprzężenia nadajnika -1dB Np. złącze ST 
Straty połączeń trwałych  -0,25dB Połączenie mechaniczne 

Tłumienie transmisji 
optycznej 

-20dB Pomiar lub specyfikacja 
producenta 

Straty złącza kabel - 
odbiornik 

-1dB Np. złącze ST  

Całkowite straty  -27,25dB Suma wszystkich źródeł strat 
optycznych 

Moc optyczna w odbiorniku -24,25dBm Moc źródła minus straty 
całkowite 

Czułość odbiornika  -40dBm Specyfikacja producenta i 
projektu łącza optycznego 

Margines wzmocnienia  15,75dB  
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5.  Aparatura pomiarowa  
     DWDM  

 

5. 1. Przegląd Aparatury Pomiarowej DWDM,         
Optyczne Analizatory Widma 

 
Do pomiarów systemu WDM używana jest specjalizowana aparatura pomiarowa. Jest to 

na ogół aparatura zupełnie odmiennej klasy niż dla światłowodowych systemów 
transmisyjnych jednofalowych. W niniejszym rozdziale przedyskutowano podstawowe 
problemy budowy aparatury pomiarowej dla DWDM. Pokazano podstawowe grupy 
przyrządów pomiarowych dla techniki DWDM, urządzeń składowych zestawów 
pomiarowych oraz parametry takiej aparatury. Parametry te są zdeterminowane potrzebami 
pomiarowymi. W środowisku telekomunikacyjnym WDM mówi się, że pewien podstawowy 
etap wojny o pasmo został zakończony. Na razie elektronika TDM opiera się o granicę 
ekonomiczną rzędu 100Gb/s i nieco więcej (bariery techniczne są wyżej) a fotonika oferuje 
komercyjne układy WDM o zwielokrotnieniu rzędu 160 i nieco więcej (bariery techniczne są 
znacznie wyżej). Obecnie częściej mówi się w środowisku telekomunikacyjnym WDM o 
wojnie o jakość systemu DWDM. Na rynek wchodzi coraz więcej gotowych systemów 
DWDM lub części takich systemów dostarczanych przez coraz większą liczbę różnych 
producentów. Na ogół są to systemy z coraz większą ilością i coraz gęściej upakowanymi 
kanałami lambda. Niektóre metody i systemy pomiarowe nie nadążają za tempem producenta 
sprzętu telekomunikacyjnego, pozostając niedostatecznie złożone wobec szybko rosnącej 
złożoności wielofalowego systemu transmisyjnego.  

Jakość systemu DWDM jest ciągle najczęściej mierzona standardowo poprzez pomiar 
części mocy w każdym kanale lambda. Wyższe poziomy monitoringu, oceniające takie 
parametry jak optyczny współczynnik szumów OSNR, dryft długości fal i wiele innych są 
obecnie możliwe jedynie przy pomocy złożonych i drogich analizatorów spektrum 
optycznego. Takie parametry mogą być mierzone innymi, znacznie efektywniejszymi 
ekonomicznie i technicznie metodami i sprzętem pomiarowym, np. przy pomocy urządzeń 
braggowskich o wysokiej selektywności falowej.  

Światłowodowe siatki braggowskie o zaawansowanej technologii mogą być integrowane 
w system pomiarowy, dając mu dostateczną selektywność w wielu wymaganych pasmach, a 
tym samym możliwość pomiaru większej ilości parametrów oraz nadają mu cechy analizatora 
obwodów optycznych. Podstawą w działaniu takich przyrządów są bardzo szybko 
przestrajane światłowodowe siatki Bragga (FBGs), oczywiście nie posiadające żadnych części 
mechanicznych. Obecnie dostateczna szybkość przestrajania jest rzędu milisekund, co 
pozwala na odświeżenie informacji o monitoringowanym obiekcie WDM np. w ciągu 10ms. 
Te dane monitoringowe mogą być, z kolei, wykorzystane do podjęcia decyzji przełączenia 
zabezpieczającego sieci optycznej WDM w standardowym czasie 50ms. Czas buforowania 
50ms jest standardowo zapewniony przez większość konfiguracji sieci optycznych, 
zapewniając nieprzerwaną transmisję i brak utraty danych.  

DWDM przyniósł ze swoim rozwojem nowe potrzeby pomiarowe, które bazują głównie 
na analizie spektrum optycznego. W niedalekiej przeszłości analizatory spektrum optycznego 
OSA były rozwijane jedynie na potrzeby badań laboratoryjnych ze szczególnym 
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akcentowaniem wysokiej jakości tych pomiarów. Wymiary, waga, odporność, łatwość użycia 
i uniwersalność OSA były czynnikami wtórnymi.  

 

 
 

Rys. 5.1.1.  Jeden z projektów ruchomego odpornego spektralnego systemu pomiarowego dla 
DWDM bazuje na metodzie interferometrycznej. Słabości tej metody to niewielki zakres 
dynamiczny i niskie poziomy sygnału.   
 

 
 

Rys. 5.1.2.  Układ optyczny z pojedynczym przejściem przez siatkę dyfrakcyjną jest odporny 
na zaburzenia mechaniczne ale posiada mały zakres dynamiczny 
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Rys. 5.1.3. Projekt monochromatora zapewnia dobre parametry optyczne ale kosztem 
zwięzłości konstrukcji.  

 
Od czasu wprowadzenia systemów DWDM  projektowanie OSA zmieniło się 

diametralnie. Na początku rozwoju techniki WDM dostępne były dwa rodzaje OSA. Jeden 
był jednostką miniaturową, zaprojektowaną do zastosowań w trudnych warunkach poza-
laboratoryjnych. Drugi był urządzeniem laboratoryjnym adaptowanym do zastosowań 
polowych.  Pierwszy był urządzeniem odpornym i przenośnym, ale kosztem były znacznie 
słabsze parametry charakterystyki pomiarowe. Zastosowane techniki pomiaru spektrum były 
bardzo proste. 

Jedno z dwóch rozwiązań używanych dla przyrządów pomiarowych ruchomych, 
koniecznych dla systemów światłowodowych DWDM, bazuje na metodzie 
interferometrycznej. Gdy przesunięciu ulega  zwierciadło ruchome w ramieniu odniesienia, 
interferencja pomiędzy światłem w obu ramionach powoduje zmiany światła dochodzące do 
detektora. Wyjściowy sygnał elektryczny jest analizowany fourierowsko, rys. 5.1.1., w celu 
odtworzenia spektrum fali wejściowej. Najsłabszymi stronami takiego rozwiązania są 
trudności we współpracy z sygnałami o dużym zakresie dynamicznym i sygnałami słabymi. 
Zakres dynamiczny jest ograniczony do nieco powyżej 30dB, znacznie za mało do 
prawidłowej charakteryzacji kanałów DWDM. Mimo wszystko, znaczna dokładność falowa 
metody i możliwość skanowania całego pasma falowego jednocześnie czynią z metody 
ważny składnik optycznego analizatora widma OSA (optical spectrum analyzer). 
Wielofalowe pomiary bazują najczęściej na właśnie tym rozwiązaniu.  

Alternatywne projekty używają dyspersyjne siatki dyfrakcyjne i taki sprzęt jest nazywany 
jako monochromatory o pojedynczym przejściu (single-pass monochromators). W tym 
przypadku światło wejściowe jest kierowane na siatkę rozszczepiającą widmo. Detektory w 
postaci matrycy (lub ruchomy) zbierają całe spektrum. Monochromator o pojedynczym 
przejściu jest urządzeniem odpornym utrzymującym justację optyczną nawet w przypadku 
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uderzeń, rys. 5.1.2. Parametry optyczne są ograniczone do małego zakresu dynamicznego 
30dB dla 0,4nm od szczytu. 

Drugim rodzajem optycznego analizatora widma jest klasyczny zestaw laboratoryjny, 
który producenci robią coraz mniejszy, lżejszy, trochę bardziej odporny. Jednak zazwyczaj 
jest to przyrząd niezbyt odpowiedni do zastosowań polowych. Instrumenty bazują zazwyczaj 
na monochromatorach z podwójnym przejściem lub poczwórnym przejściem. Zasada jest taka 
sama jak w monochromatorze z pojedynczym przejściem, ale dodatkowe elementy optyczne 
wysyłają wiązkę dwa lub cztery razy przez siatkę dyfrakcyjną zanim dotrze do detektora. 
Urządzenia posiadają zakres dynamiczny większy od 50dB przy szerokości spektralnej 0,2nm 
od wartości maksymalnej. Są to najlepsze parametry optyczne na rynku urządzeń 
pomiarowych, ale niestety są nieodporne na wstrząsy i uderzenia oraz wymagają kalibracji po 
każdym transporcie. Tracą znacznie na dokładności podczas takich manipulacji.  
 

 
 

Rys. 5.1.4.  Porównanie wyniku pomiaru tego samego obiektu przy pomocy OSA pierwszej 
generacji i OSA nowoczesnego. Ostatni zapewnia znacznie dokładniejsze obrazowanie 
spektrum.  
 

Inni producenci używają monochromatora z pojedynczym przejściem z obracającą się 
siatką i zwierciadłem. Oznacza to zastosowanie monochromatora z pojedynczym przejściem 
jako urządzenia z podwójnym przejściem. W takim przypadku, światło jest kierowane na 
siatkę, która obraca się w celu przeskanowania całego zakresu spektralnego. Światło 
podzielone na siatce przechodzi przez szczelinę na zwierciadło i z powrotem na siatkę. Siatka 
ponownie dzieli światło dokładniej, zanim wiązka osiągnie detektor. Taki system osiąga 
zakres dynamiczny 40dB przy 0,4nm od wartości szczytowej centralnej długości fali, rys. 
5.1.3. To rozwiązanie z obrotową siatką zapewnia niezłe parametry optyczne, ale obracająca 
się siatka jest trudna do kontroli, trudna do justacji ze zwierciadłem i detektorem. Dla systemu 
bardziej odpornego, główne elementy takie jak siatka lub detektor powinny być nieruchome. 
Ponownie niezłe parametry optyczne są otrzymywane kosztem miniaturyzacji.  

 
 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
235 

Na rys. 5.1.4. przedstawiono porównanie pomiarów wykonanych dwoma rodzajami 
przyrządów OSA. Porównanie dotyczy wielkości współczynnika tłumienia optycznego ORR 
(Optical Rejection Ratio). Dzisiaj używane urządzenie przeznaczone do pracy poza 
laboratorium oferuje niezłe parametry optyczne dostateczne do zastosowań do pomiarów 
systemów DWDM. Urządzenie, którym wykonano pomiary jest hybrydowe i składa się z 
optycznego analizatora widma o pojedynczym przejściu bez części ruchomych oraz 
analizatora z przejściem wielokrotnym. Przykładem takim jest np. monochromator Littmana, 
rys. 5.1.5. Taki projekt stosuje umocowaną na stałe siatkę ale obrotowe zwierciadło. Światło 
wchodzące do instrumentu napotyka siatkę dwa razy zanim dotrze do detektora. Na rynku 
znajdują się wersje tego rozwiązania o zakresie dynamicznym 40dB dla odległości 0,2nm od 
wartości szczytowej. 
 

 
 
Rys. 5.1.5. Rozwiązanie przenośnego analizatora widma optycznego. Projekt 
monochromatora Littmana jest rozwiązaniem hybrydowym pomiędzy OSA z pojedynczym 
przejściem bez ruchomych części i OSA wysokiej jakości z wielokrotnym przejściem.  
 

Innym ważnym parametrem urządzeń przenośnych jest zakres długości fal. Urządzenia 
przenośne pierwszej generacji były często ograniczone do pasma falowego C, tzn. zakresu od 
1530nm do 1565nm, zgodnie z wytycznymi ITU-T Rec. G.692. Wraz z tym jak pasmo C 
stało się niewystarczające do budowy systemów DWDM o dużej liczbie kanałów, powyżej 
stu,  falowy obszar działania analizatorów rozciągnięto na tzw. pasmo długofalowe L dla 
λ>1565nm. Dodanie kanałów w paśmie S, dla długości fal krótszych od 1490nm pozwala wg 
obecnych, sprawdzonych eksperymentalnie, ocen na wprowadzenie systemów DWDM o 
ilości kanałów rzędu 800. Ten proces ewolucyjnego rozszerzania pasma transmisji otwiera 
także drogę rozwoju dla tanich metropolitalnych systemów WDM wykorzystujących pasmo 
1310nm. Niektóre z najnowszych rozwiązań przenośnych OSA już są ukierunkowane na 
pomiary takich systemów, oferując zakres mierzonych długości fal od 1250 do 1650nm. 
Mogą więc dokonywać pomiarów w trzech optycznych pasmach telekomunikacyjnych, 
czyniąc z nich przyrządy przyszłościowe i uniwersalne.  
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Rys. 5.1.6. Analizator widma optycznego DWDM o wysokiej rozdzielczości 
[www.ando.com]. Analizator widma optycznego (Optical Spectrum Analyzer) służy do 
monitoringu systemu DWDM w  warunkach polowych, analizy długości fal w systemie. 
Typowe parametry urządzenia pomiarowego: rozdzielczość pomiaru długości fali 15pm, 
dokładność bezwzględna pomiaru długości fali 20pm, automatyczna funkcja analizy WDM, 
zakres dynamiczny pomiaru 70db±0,4nm. 

 
Kilka innych czynników musi być branych pod uwagę przy budowie OSA dla DWDM. 

Najpoważniejszym użytkownikiem przenośnych OSA są ruchome zespoły testujące i 
utrzymania optycznych sieci telekomunikacyjnych, a nie wysoce specjalizowana kadra 
naukowa i laboratoryjna. Ruchome zespoły testowe sieci wymagają przyrządów szybkich, 
wyposażonych w przyjazny dla użytkownika interfejs programowy, posiadające 
automatyczne rodzaje testujące. Przyrządy takie powinny cechować się modularnością 
budowy, możliwością zdalnej kontroli, możliwością monitoringu ciągłego. Wszystkie te 
cechy muszą być oferowane w jednym niewielkim przyrządzie, bez konieczności poświęcania 
dokładności pomiaru kosztem wymiarów, uniwersalności, przenośności, odporności na 
polowe warunki środowiskowe. Trudność konstrukcji przenośnych OSA polega na 
konieczności połączenia w nich obu światów – laboratoryjnego i przemysłowego.  

Optyczne analizatory widma mogą być używane do ciągłego monitorowania kluczowych 
parametrów sygnału DWDM a ogólnie sprawdzania stabilności systemu. Ocena stabilności 
jest dokonywana poprzez monitoring i pomiar dryftów systemowych. Rodzaj pracy OSA w 
trybie monitoringu dryftu systemu DWDM pozwala na automatyczną, znacznikowaną 
czasowo akwizycję danych, zapisującą w szczególności statystyki sygnałów, alarmy, itp. W 
nowoczesnych przenośnych OSA jako opcja pomiarowo – monitorująca dodawane są porty 
dostępowe do badanej sieci optycznej. Dostęp do portu wyjściowego (drop) pozwala na 
zastosowanie przyrządu OSA jako optycznego dostępowego filtru wyjściowego (dropout). 
Taki proces dostępu odejmuje jeden z kanałów z optycznego sygnału multipleksowanego dla 
celów testów, ale już poza analizatorem widma optycznego OSA,  na poziomie protokołu.  
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Rys. 5.1.7.   DWDM OSA  Zakres 145-1650nm, podwójny monochromator siatkowy, zakresy 
dynamiczny, 60dB dla ±100pm, bardzo wąskie pasmo optyczne 20pm FWHM, wbudowanyc 
wzorzec długości fali, analiza DWDM do 256 kanałów,  
[www.gnnettest.com] 
 

Wyraźną tendencją rozwoju polowych metod testowania systemu DWDM jest integracja 
wielu testów w jednym przyrządzie. Wielu producentów oferuje na rynku pojedyncze, 
unitarne zestawy, lub zawierające kombinację unitów, które pozwalają na jednoczesne 
testowanie optyczne i protokołu. Tego typu rozwiązania uniwersalne nie oferują jeszcze 
najlepszych parametrów w obu dziedzinach jednocześnie. Optymalną opcją dostępną na 
rynku dzisiaj jest łączenie najlepszego rodzaju przyrządu pomiarowego dla danego typu 
pomiaru z możliwością filtracji na zewnątrz dowolnego, wybranego, indywidualnego kanału 
DWDM. A następnie podanie tego kanału analizie w najlepszym dostępnym przyrządzie do 
monitoringu protokołu.  

Przyszłe zestawy przenośne do pomiarów DWDM będą nadal redukowane w wymiarach. 
Będą oferować automatyczne progowe rodzaje testowe na zasadzie oceny binarnej. Przyrządy 
będą musiały obsłużyć przewidywany standard systemów 800 kanałowych z odstępem 
międzykanałowym 10GHz. Przyrządy będą musiały być wyposażone w oprogramowanie do 
testowania nowych elementów optycznych. Technologia metropolitalna DWDM będzie 
wymagała znacznie większej ilości sprzętu pomiarowego niż systemy dalekosiężne DWDM, 
co może spowodować znaczne obniżenie kosztów, obecnie bardzo drogiego, sprzętu 
pomiarowego. Obserwowany obecnie początek ewolucji zastosowań systemów 
metropolitalnych DWDM jest zdecydowanie największą szansą dla producentów przenośnych 
optycznych systemów pomiarowych. Takie przyrządy będą musiały zapewnić operatorom 
taką samą jakość jak w laboratorium, w mniejszej, odpornej, unitarnej obudowie. Sprzęt nie 
może wymagać kalibracji i musi być bardzo łatwy do opanowania przez personel techniczny 
w krótkim czasie. Nie tak dawno temu optyczne analizatory widma były wyłącznie atrybutem 
laboratoriów badawczych. Wraz z rozwojem DWDM pojawił się silny popyt na przenośny 
sprzęt tego typu o dużej dokładności i dynamice pomiaru.  
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5. 2.  Multimetry Optyczne dla DWDM 
 
Dla większości użytkowników sprzętu pomiarowego znajomym obiektem jest multimetr 

elektroniczny do pomiarów prądów, napięć, rezystancji i pojemności. Bardziej rozwinięte 
modele zawierają częstościomierz, źródło sygnałów a także mały moduł oscyloskopowy. 
Fotonicznym ekwiwalentem takiego urządzenia jest multimetr optyczny. Podobnie jak 
multimetr elektryczny mierzy prąd elektryczny, multimetr optyczny mierzy podstawowe 
parametry fali świetlnej rozprzestrzeniającej się w fotonicznym systemie funkcjonalnym. 
Najbardziej oczywistymi pomiarami multimetru optycznego są moc optyczna i długość fali. 
Kompaktowy optyczny analizator widma jest podstawowym przyrządem przydatnym np. do 
szybkiej charakteryzacji źródeł światła dla DWDM i innych celów transmisji bądź 
przetwarzania informacji. Lasery półprzewodnikowe w najprostszych rozwiązaniach 
posiadają dość znaczną szerokość spektralną charakterystyki.  

W niektórych przypadkach charakterystyka ta może być dość niejednorodna – wówczas 
długość fali mocy szczytowej promieniowania nie musi być zgodna z długością fali środka 
mocy charakterystyki spektralnej. Multimetr optyczny, jeśli niw pokazuje charakterystyki 
spektralnej w postaci graficznej lub tabelarycznej, może być wyposażony w wewnętrzne 
układy obróbki sygnału badanego i pokazywać albo jedną długość fali albo drugą jako 
promieniowaną przez laser. W różnych przypadkach będzie bardziej przydatna inna z tych 
długości.  

W systemach telekomunikacji światłowodowej wiele z urządzeń sieciowych reaguje 
raczej na centrum mocy pasma niż na długość fali szczytowej mocy. Niektóre mierniki 
długości fali wskazują jedynie długość fali dla mocy szczytowej. W zależności od kształtu 
charakterystyki widmowej obie długości fali mogą być jednakowe (charakterystyka wąska i 
symetryczna), nieco różne lub znacznie różne (charakterystyka widmowa szeroka i o znacznej 
asymetrii). W przypadku pojawiających się więc niejednoznaczność w określeniu długości 
fali źródła lub charakterystyki spektralnej urządzenia fotonicznego pracującego w sicie 
DWDM należy sobie zdawać sprawę, gdzie jest przyczyna rozbieżności.  
 

 
 

Rys. 5.2.1.   Multimetr światłowodowy do pomiarów systemu DWDM, [www.agilent.com]. 
Przyrząd posiada wymienne panele pomiarowe, np. na różne długości fali i do realizacji 
różnych funkcji. 
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Miernik mocy (multimetru optycznego) mierzy strumień energii wypływającej w sposób 
ciągły lub impulsowy ze źródła. Moc jest równa energii podzielonej przez czas. W celu 
zmierzenia energii w pojedynczym impulsie laserowym konieczne jest zastosowanie 
detektora piroelektrycznego. Urządzenie zawierające detektor piroelektryczny nazywane jest 
miernikiem energii optycznej lub dżulometrem.  

 

 
 

Rys. 5.2.2. Długości fali szczytowej mocy i środka mocy lasera mogą się różnić powodując 
różne wskazania przyrządów pomiarowych 
 

 
 

Rys. 5.2.3.  Podstawowe bloki konfiguracyjne fotonicznych układów pomiarowych, które 
mogą wchodzić w skład multimetru optycznego. a) Pomiar strat badanego elementu 
(światłowodu) za pomocą źródła i miernika mocy – oba elementy mieszczą się w 
pojedynczym multimetrze. b) Utworzenie w multimetrze dwóch kanałów pomiarowych 
pozwala na budowę bardziej złożonego układu pomiarowego zawierającego komparację i 
analizę stanu polaryzacji.  

 
Multimetr optyczny może mierzyć znacznie więcej parametrów fali świetlnej 

przechodzącej przez elementy funkcjonalne światłowodowego systemu telekomunikacyjnego, 
jednofalowego lub wielofalowego (a także innego układu optycznego) niż tylko moc i 
długość fali. Moc i długość fali charakteryzują dobrze takie elementy aktywne jak źródła i 
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wzmacniacze oraz niektóre elementy bierne jak np. filtry DWDM. Innym istotnym 
parametrem źródła jest jakość, a w szczególności rozbieżność, generowanej wiązki światła. 
Niektóre rodzaje półprzewodnikowych laserów krawędziowych stosowanych w 
telekomunikacji światłowodowej posiadają różną rozbieżność wiązki w płaszczyznach 
równoległych i prostopadłych i równoległych do złącza. Określane jest to jako astygmatyzm.  
Ogólnie źródło może być wyposażone w bezpośrednio sprzężony z nim kolimator (pomiar 
jakości kolimacji wiązki) lub układ skupiający wiązkę w ognisko (pomiar jakości ogniska), 
jednak dla celów telekomunikacji jest to standardowo jednomodowy światłowód 
telekomunikacyjny. Elementy pośredniczące mogą być ewentualnie częścią wewnętrznego 
układu sprzężenia umieszczonego w obudowie lasera. Tak więc, w odniesieniu do 
światłowodu transmisyjnego multimetr powinien umożliwiać pomiar apertury numerycznej 
będącej miarą rozbieżności wiązki światła opuszczającego światłowód lub akceptowanego 
przez światłowód, a więc miarą sprawności sprzężenia włókna z laserem oraz innym 
włóknem, poprzez złącze rozłączne lub połączenie trwałe. W przypadku światłowodów 
polaryzacyjnych, także podczas badania takich parametrów jak dyspersja i straty zależne od 
polaryzacji znaczenie posiadają parametry związane ze stanem polaryzacji fali świetlnej. 
Multimetr może podawać informację o stanie polaryzacji badanej fali świetlnej.  

 

 
 

Rys. 5.2.4.  Dla szybkiej możliwości charakteryzacji fotodetektorów dla systemu DWDM 
multimetr optyczny może być urządzeniem hybrydowym posiadającym także wejście 
elektryczne. 
 

Najprostsza metoda charakteryzacji światłowodu polega na pomiarze tłumienia metodą 
transmisyjną. Włączenie takiej funkcji pomiaru tłumienia światłowodu do multimetru 
optycznego jest jednak dość złożone.  Oczywiście istnieją kieszonkowe multimetry optyczne 
pozwalające na pomiar tłumienia światłowodu w wybranym paśmie transmisji. Światłowód 
jest pobudzany dokładnie znaną mocą optyczną i mierzony jest poziom mocy na wyjściu. 
Pierwsza trudność związana jest z określeniem dokładnie poziomu mocy pobudzającej 
światłowód. Druga trudność polega na tym, że podczas pomiaru tłumienia odcinka 
światłowodowego toru transmisyjnego mierzone są także straty wtrącenia wszystkich 
elementów fotonicznych znajdujących się po drodze. Straty toru optycznego zależą od ilości 
złączy i połączeń światłowodowych, rozgałęzień światłowodowych, długości fali, długości 
włókna optycznego, fizycznych warunków pracy włókna, itp. Tak więc pomiary tłumienia 
muszą być ściśle standaryzowane aby dawać porównywalne wyniki. Jednak multimetr 
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optyczny może także dawać orientacyjne, szacunkowe wyniki tłumienia toru 
światłowodowego.  

 

 
 
Rys. 5.2.5.   a) Schemat blokowy specjalizowanego multimetru optycznego do pomiaru mocy 
źródeł promieniujących w szerokim kącie (stąd zastosowanie sfery integrującej) oraz długości 
fali, [www.ilxlightwave.com]. Przed umieszczeniem w obudowie lasery półprzewodnikowe 
mogą być charakteryzowane w komorze sfery integrującej. b) Wygląd multimetru optycznego 
z wymiennymi, różnymi głowicami pomiarowymi zawierającymi kolorowe filtry szklane i 
sferę integrującą.  
 

Detektory z arsenku indowo – galowego InGaAs są stosowane powszechnie w warunkach 
laboratoryjnych i przemysłowych do pomiaru mocy na dłuższych długościach fali 
stosowanych w telekomunikacji światłowodowej, tzn. w orientacyjnym zakresie 1100nm –
1700nm.  Detektory krzemowe są stosowane do pomiaru krótszych długości fali, najczęściej 
widzialnych i bliskiej podczerwieni do 1000nm. Detektory germanowe są nieco mniej 
dokładne, ale mogą być przydatne w paśmie od ok. 700nm do 1700nm. Stosuje się je 
szczególnie często w sprzęcie przeznaczonym do pomiarów polowych poza-laboratoryjnych, 
a więc np. w uniwersalnych, kompaktowych, polowych multimetrach optycznych. Detektory 
półprzewodnikowe są dokładne i szybkie ale posiadają znaczne ograniczenia odnośnie 
zakresu mierzonych długości fali oraz poziomów mocy optycznej. Dla wyższych mocy i 
większych długości fali stosowane są detektory termiczne. Stos termoelektryczny jest 
termalnym detektorem wieloelementowym, dokonującym konwersji padającego światła na 
ciepło i mierzącym to ciepło. W porównaniu z detektorami półprzewodnikowymi, termostosy 
są wolniejsze w odpowiedzi, ale mogą być używane dla znacznie szerszego zakresu długości 
fali. Dodatkowo ich odpowiedź nie zmienia się wiele z długością fali.  

Zaledwie kilku producentów optycznego sprzętu pomiarowego (tutaj dla telekomunikacji 
światłowodowej i systemów DWDM) nazywa swoje adekwatne produkty multimetrami 
optycznymi. Z tych którzy nazywają, multimetr optyczny oznacza zarówno przyrząd 
wielofunkcyjny jak i wielokanałowy. Poniżej kilka przykładów multimetrów optycznych 
dostępnych na rynku sprzętowym. Niektórzy z producentów multimetrem optycznym 
nazywają przyrząd w którym połączono źródło świata i miernik mocy. Przykładem takiego 
rozwiązania dla systemu DWDM jest kompaktowy przyrząd Hewlett Packarda HP8153A. 
Nazwą firmową jest „multimetr światłowodowy”. Zawiera dwa moduły – jeden z nich to 
źródło a drugi – miernik mocy, rys. 5.2.3. a.  

Dwa lub więcej mierników mocy optycznej mogą być zintegrowane w jednym 
instrumencie, jest to więc rodzaj wielokanałowego miernika mocy. Rozwiązanie stosowane 
do celów komparacji mocy w kanale testowym i kanale odniesienia lub wielokrotnych 
kanałach pomiarowych. Wielokanałowe mierniki mocy często zawierają funkcję 
porównywania aby obrazować różnicę pomiędzy kanałami testowymi i odniesienia. Jeśli dwa 
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kanały w tym samym światłowodzie mają różne długości fali to muszą być odseparowane, 
rys. 5.2.3. b.  

W pojedynczym mierniku optycznym integrowane są często funkcje jednoczesnego 
pomiaru mocy i długości fali. Ponieważ odpowiedź detektora półprzewodnikowego w 
znaczny sposób zależy od długości fali dokładne pomiary mocy wymagają informacji o 
długości fali w celu wprowadzenia czynnika korekcyjnego o odpowiedniej dla danej fali 
wartości. Rys. 5.2.4. przedstawia dokładnie zmierzone charakterystyki odniesienia czułości 
detektorów krzemowego Si i wieloskładnikowego InGaAs. Takie krzywe czułości są 
stosowane do obliczania wartości mocy optycznej dla indywidualnej długości fali. Bez 
korekcji wartości mocy optycznej, względem czułości detektora w funkcji długości fali, 
pomiar obarczony byłby znacznymi błędami. Z tego powodu, większość mierników mocy 
zawiera wewnętrzny miernik długości fali służący określeniu parametrów mierzonego 
sygnału i przeliczenia dokładnej wartości mocy optycznej poprzez czułość detektora dla tej 
długości fali. Niektóre mierniki nie udostępniają tej długości fali użytkownikowi a niektóre 
udostępniają.  

W większości kompaktowych i stosunkowo tanich multimetrów optycznych obecnie 
dostępnych na rynku [www.optics.org], [Laurin Photonics Directory] nie oferowana jest 
funkcja pomiaru długości fali. Najbardziej powszechną metodą dokładnego pomiaru długości 
fali jest metoda interferometryczna. Chociaż takie pomiary są bardzo dokładne wymagają 
precyzyjnego pozycjonowania, dokładnej kontroli wszystkich ruchomych części optycznych. 
Z tego powodu mierniki długości fali bazujące na interferometrach są znacznie droższe i dość 
delikatne – nie wszystkie rozwiązania nadają się do zastosowań w kompaktowym sprzęcie 
polowym. Przykładem takiego multimetru mierzącego jednocześnie długość fali i moc 
optyczną jest przyrząd OMM-6810B ILX Lightwave [www.ilxlightwave.com]. Przyrząd 
automatycznie kalibruje wartość mocy optycznej względem czułości detektora dla ustalonej 
długości fali jednego punktu pomiarowego. Multimetr posiada dwa displeje, jeden dla mocy 
optycznej a drugi dla długości fali, rys. 5.2.5. Multimetr ILX stosuje proste kolorowe filtry 
optyczne. Patrząc przez czerwony fotograficzny filtr kamerowy można nadal rozróżnić 
kolory. W przypadku dobrego filtru kamerowego, kolor niebieski wygląda jak czarny. Przez 
filtr  niebieski, kolor czerwony wygląda jak czarny. Wykorzystana jest prosta zasada 
optyczna, że ilość światła przepuszczanego przez filtr barwny zależy od długości fali. W 
przypadku kilku takich filtrów możliwe jest dokładne określenie długości fali, także w 
zakresie bliskiej podczerwieni i pasm telekomunikacyjnych. Głowica pomiarowa multimetru 
ILX stosuje sferę integrującą w celu równego podziału światła pomiędzy dwa detektory, co 
przedstawiono na rys. 5.2.5. a. Sfera integrująca jest pustym w środku obszarem 
cylindrycznym. Kula posiada otwór na wprowadzenie światła z  zewnątrz. Detektory są 
umieszczone wewnątrz po obu stronach. W środku sfera jest biała. Światło ulega 
równomiernemu rozproszeniu. Detektory są  zaopatrywane w wąskopasmowe filtry szklane 
(kolorowy). Stosunek sygnałów obu detektorów zależy od długości fali. Pamięć kalibracyjna 
w głowicy pomiarowej przyrządu posiada mapowaną tabelę tych stosunków wartości i 
charakterystyki spektralne detektorów. Układ elektroniczny multimetru używa tych danych 
do określenia długości fali i korekcji wartości mocy optycznej.  

Multimetry optyczne posiadają szereg zalet w porównaniu z przyrządami klasycznymi. 
Możliwe jest bezpośrednie porównywanie dwóch sygnałów przy pomocy przyrządu 
dwukanałowego niż przy pomocy dwóch odrębnych mierników mocy. Jeśli nie jest znana 
długość fali mierzonego sygnału, wówczas znacznie tańsze i wygodniejsze jest zastosowanie 
miernika mocy, który jednocześnie mierzy długość fali, niż zastosować odrębny miernik 
długości fali. Multimetr optyczny nie jest natomiast konieczny do pomiaru tylko jednego 
parametru systemu. Pomiar mocy lasera HeNe nie wymaga zastosowania multimetru, 
jednocześnie mierzącego długość fali. Multimetry nie posiadają jednak dostatecznej precyzji 
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dla wykonywania niektórych parametrów. Interferometryczny pomiar długości fali posiada 
typowo dokładność <± 0,01nm.  

Dla pomiarów optycznych multimetry (OMM) nie są tak dokładnie zdefiniowane jak 
multimetry elektroniczne dla pomiarów elektronicznych (EMM). Jednakże multimetr 
optyczny może wykonywać użyteczne pomiary, które w innym przypadku wymagałyby dość 
złożonego komputerowego zestawu pomiarowego. Na przykład, wielokanałowy miernik 
mocy pozwala traktować jeden kanał jako odniesienie, wskazując na ile drugi kanał różni się 
od tego odniesienia. Instrument zawierający zarówno źródło jak i miernik mocy może 
bezpośrednio mierzyć straty optyczne, a miernik mocy mierzący jednocześnie długość fali 
może automatycznie kompensować efekty zmieniającej się długości fali na pomiar mocy bez 
interwencji użytkownika.  

Multimetry optyczne ulegają ciągłej komplikacji, szczególnie te stosowane dla systemów 
DWDM. Ilość jednoczesnych kanałów pomiarowych wzrasta podobnie jak ilość 
indywidualnych pomiarów. Pełna analogia do multimetrów elektrycznych nie jest możliwa, 
gdyż w optyce odgrywają podstawową rolę inne parametry niż w elektronice.  
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5. 3. Reflektometry optyczne OTDR dla DWDM 
 

Optyczny reflektometr czasowy  wysyła krótki impuls w światłowód i mierzy odbicie 
wsteczne w funkcji czasu. Opóźnienie i natężenie sygnału odbitego docierające do detektora 
opisuje parametry łącza optycznego. Upływ czasu pomiędzy wysłaniem impulsu i detekcją w 
relacji z szybkością propagacji fali w światłowodzie pozwala na obliczenie odległości i 
charakteryzację wydarzeń. OTDR oblicza odległość wg zależności d=ct/2n, gdzie c-prędkość 
światła, t- czas propagacji pętlowy (tam i z powrotem), n- współczynnik załamania rdzenia 
testowanego światłowodu. OTDR zwiera mikroprocesor, generator i wyzwalacz impulsów, 
diodę laserową, sprzęgacz optyczny, detektor, konwerter analogowo-cyfrowy i displej, rys. 
5.3.1. Gdy zostanie rozpoczęty proces pomiaru, mikroprocesor wysyła szereg instrukcji do 
trygera i generatora w celu wysłania odpowiedniego impulsu laserowego. Typowo OTDR jest 
wyposażony w dwa lasery działające w zakresie głównych okien transmisyjnych. Podczas 
testów światłowodów wielomodowych te okna są zlokalizowane wokół 850nm i 1300nm. Dla 
światłowodów jednomodowych okna leżą w obszarze 1310 i 1550nm. Impulsy z lasera 
przechodzą przez sprzęgacz kierunkowy do portu OTDR i dalej do testowanego światłowodu.  
 

 
 

Rys. 5.3.1.  Podstawowymi elementami w OTDR są wysokiej jakości lasery i detektory. 
Reflektometr o dużej rozdzielczości. (High Resolution Reflectometer)  Pomiary jakości 
elementów optycznych. Sprawdzenie gwarancji jakości elementów.  
 

Wraz z propagacją impulsu OTDR wzdłuż światłowodu obserwowane są dwa zjawiska: 
rozpraszanie Rayleigha i odbicia Fresnela. Rozpraszanie Rayleigha wynika z niewielkich 
zmian w gęstości światłowodu w wyniku których występują niewielkie lokalne zmiany 
współczynnika refrakcji. Niewielkie ilości światła podlegają rozproszeniu wstecz, w kierunku 
nadajnika,  z każdego miejsca światłowodu. Odbicia Fresnela występują, gdy światło 
propagujące wzdłuż światłowodu napotyka nagłą zmianę gęstości, a więc i refrakcji, 
materiału. Takie zmiany występują na złączach, pęknięciach, tam gdzie mogą powstawać 
szczeliny powietrzne. Wówczas odbijana jest znaczna część światła, w porównaniu z 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
245 

rozpraszaniem Rayleigha. Intensywność odbicia zależy od różnic współczynników załamania 
sąsiadujących obszarów.  
 

 
 

Rys. 5.3.2.  Typowy ślad OTDE zawiera dziesiątki tysięcy punktów próbkowania.  
 

 
 
Rys. 5.3.3.   Panel podsumowania wyników pomiarów graficznego interfejsu użytkownika 
OTDR.  

 
Powracający sygnał składa  się łącznie z rozpraszania Rayleigha i odbić Fresnela. Poziom 

mocy odbić Fresnela jest dziesiątki tysięcy razy silniejszy niż rozpraszanie Rayleigha. W 
przyrządzie OTDR, sprzęgacz optyczny kieruje odbity sygnał do półprzewodnikowego 
detektora PIN lub lawinowego. Sygnał podlega konwersji analogowo-cyfrowej i jest 
podawany do mikroprocesora do analizy i prezentacji graficznej. Procesor uśrednia dane w 
celu poprawienia stosunku sygnału do szumu i wyświetla punkty tworzące ślad powracającej 
fali w światłowodzie, rys. 5.3.2.  Ślad jest zbiorem dziesiątków tysięcy punktów 
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próbkowania. Z powodu ograniczonej zdolności rozdzielczej, nie wszystkie z tych punktów 
danych mogą być wyświetlone na ekranie w tym samym czasie. Gdy pełen ślad jest 
wyświetlany, każdy punkt na ekranie reprezentuje średnią wielu punktów próbkowania.  

OTDR posiada kilka kluczowych parametrów jak: zakres dynamiczny, zakres pomiaru, 
strefa martwa, rozdzielczości wejściowa i sieciowa, rozdzielczość próbkowania i dokładność. 
Zakres dynamiczny opisuje możliwość pomiaru przez przyrząd strat i odległości.  

Zakres dynamiczny.  Zakres dynamiczny, mierzony w decybelach, jest różnicą 
pomiędzy poziomem rozproszenia wstecznego na początku światłowodu oraz poziomem 
szumu na odległym końcu światłowodu. Długość impulsu testującego światłowód określa jak 
wiele energii optycznej jest wstrzykniętej do światłowodu. Większa szerokość impulsu 
laserowego odpowiada większemu zakresowi dynamicznemu pomiaru przyrządu.  

Zakres pomiaru.  Zakres pomiaru jest zdefiniowany,  przez Bellcore, jako maksymalne 
tłumienie, które może być umieszczone pomiędzy OTDR a zdarzeniem mierzonym w 
światłowodzie, z zapewnieniem nadal akceptowanych limitów dokładności. OTDR musi 
widzieć i mierzyć straty każdego wydarzenia wewnątrz specyfikowanego zakresu pomiaru.  

Strefy martwe.  Martwe strefy wynikają z czasowego oślepienia detektora 
spowodowanego i następującego bezpośrednio po wydarzeniu odbiciowym. Występują, gdy 
duża moc powrotna z odbicia Fresnela nasyca detektor i są związane z każdym wydarzeniem 
odbiciowym wzdłuż światłowodu. OTDR nie może detekować i mierzyć wydarzeń z strefie 
martwej. Dwoma rodzajami stref martwych są wydarzenie – zjawisko odbiciowe (event, 
reflective) oraz tłumienie  - zjawisko nie odbiciowe (attenuation, non-reflective). Strefa 
martwa wydarzenia reprezentuje minimalną odległość pomiędzy początkiem wydarzenia 
(zjawiska) odbiciowego i następnym punktem, gdzie kolejne wydarzenie odbiciowe może być 
detekowane. Martwa strefa tłumienia jest minimalną odległością po której można zmierzyć 
kolejne wydarzenie tłumiennościowe w światłowodzie metodą reflektometryczną. 
Porównanie stref martwych pomiaru jest możliwe poprzez specyfikację danych dotyczących 
poziomów odbić i szerokości impulsu.  

 

 
 
Rys. 5.3.4.  Metoda OTDR dokładnego pomiaru strat i odbić wstecznych spawów 
światłowodowych.  
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Rozdzielczość wejściowa i sieciowa.  Inne parametry związane ze strefami martwymi 

pomiaru OTDR to rozdzielczości – początkowa, wejściowa (tzn. na początku długości 
światłowodu) i sieciowa. Rozdzielczość wejściowa określa odległość pierwszego wydarzenia 
odbiciowego  i nie odbiciowego od początku mierzonego światłowodu (tzn. od miejsca 
wejściowego sprzęgacza OTDR), które mogą być zmierzone. Rozdzielczość sieciowa jest 
podobnym testem wykonanym na wydarzeniach poza zakresem rozdzielczości wejściowej.  

Rozdzielczość próbkowania.  Rozdzielczość próbkowania, znana także pod nazwą 
rozdzielczości pomiaru jest separacją pomiędzy dwoma kolejnymi punktami akwizycji 
danych pomiarowych. Może być określona przez wybór zakresu odległości jako funkcji 
całkowitej liczby punktów próbkujących. Na przykład, akwizycja dokonana przy pomocy 
32000 punków próbkujących na odcinku światłowodu o długości 160km, zapewnia 
rozdzielczość próbkowania 5m.  

Dokładność.  Dokładność reprezentuje różnicę pomiędzy wartością mierzoną i wartością 
rzeczywistą. W pomiarze OTDR wchodzą w grę dwa typy dokładności, pomiaru strat i 
pomiaru odległości. Procedury linearyzacji śladu są używane do oceny dokładności pomiaru 
strat, ponieważ wielkość mierzona nie jest wartością bezwzględną. Liniowość jest określana 
jako decybelowa odchyłka na decybel w odniesieniu do zakresu dynamicznego. Procedura 
określenia dokładności pomiaru odległości zawiera trzy czynniki: kalibrację, stabilność 
zegara, niedokładność określenia współczynnika załamania rdzenia światłowodu. Dokładność 
określenia odległości jest również determinowana przez rozdzielczość próbkowania. Większa 
rozdzielczość próbkowania poprawia prawdopodobieństwo, że punkty próbkujące będą 
koincydować z wydarzeniami w badanym światłowodzie.  

Pomiar OTDR rozpoczyna się testami układu pomiarowego i mierzonego obiektu. 
Następuje weryfikacja i dopasowanie parametrów pracy. Wstępne ustawienia zawierają: typ 
światłowodu (wielomodowy czy jednomodowy), długość fali, współczynnik załamania 
światłowodu (tzw. zintegrowany współczynnik załamania podawany przez producenta dla 
celów OTDR). Trzy główne, ustawiane przez operatora, parametry pomiaru to: zakres 
odległości, szerokość impulsu, czas akwizycji danych. Odległość pokazuje długość 
światłowodu i jest prezentowana na ekranie displeju. Zazwyczaj jest ustawiana nieco więcej 
niż rzeczywista długość światłowodu. Szerokość impulsu jest czasem trwania impulsu 
pobudzającego włókno optyczne, a także jego fizyczną długością rozciągnięcia wzdłuż 
światłowodu w czasie propagacji. Szerokość impulsu jest wstępnie ustawiana dla określonych 
zakresów odległości, tzn. mniejsze szerokości dla krótszych odległości. W celu uzyskania 
maksymalnej rozdzielczości należy wybrać najmniejszą szerokość impulsu, jednak taką która 
dotrze do końca światłowodu. Zbyt krótki impuls o zbyt małej energii może nie dotrzeć do 
końca światłowodu poprzez wcześniejsze wyczerpanie swojej energii na rozproszenie 
wsteczne i wydarzenia odbiciowe. Krótsze impulsy mogą charakteryzować wydarzenia 
bliższe wejściowego końca światłowodu i odróżniać dwa blisko odseparowane wydarzenia. 
Dłuższe impulsy wstrzykują większą energię do światłowodu i propagują na większe 
odległości. Dłuższe impulsy generują większe strefy martwe.  

Czas akwizycji określa jakość śladu OTDR. Tysiące impulsów są wprowadzane do 
mierzonego światłowodu w celu dokonania pojedynczej akwizycji i w celu uśrednienia 
wartości pomiarowej dla każdego próbkowanego punktu. Obróbka sygnałowa w OTDR 
usuwa szum z danych poprzez proces uśredniania. Im dłuższy jest czas uśredniania, tym 
mniej zaszumiony jest wynikowy ślad pomiarowy. W automatycznym modzie działania, 
użytkownik uruchamia opcje programowe z minimalną ilością ustawień. OTDR 
automatycznie wybiera szerokość impulsu, zakres długości światłowodu, optymalizowaną dla 
badanego włókna oraz standardowy czas akwizycji. Przyrząd zapewnia obróbkę sygnału i 
jego wizualizację oraz zapis w wewnętrznej bazie danych pomiarowych.  
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Podstawowymi elementami w reflektometrycznym profilu światłowodu są wydarzenia 
(artefakty) odbiciowe i nie odbiciowe, lokalne spadki i podwyższenia poziomu sygnału 
rozproszonego i odbitego wstecz. Wszystkie wydarzenia i sekcje światłowodu zlokalizowane 
przez przyrząd OTDR są wymienione w standaryzowanej tabeli wyników. Tabela pokazuje 
sklasyfikowany rodzaj wydarzenia, odległość, straty, reflektancję i tłumienie.  

Elementy odbiciowe na śladzie OTDR dotyczą konektorów, trwałych złączy 
mechanicznych, pęknięć, złamań, oraz odległego zakończenia światłowodu badanego i są 
rozpoznawane przez znaczne piki na śladzie rozproszeniowym. Im wyższy jest pik względem 
poziomu rozproszenia, tym większa reflektancja. Elementy nie odbiciowe są powodowane 
przez spawy odcinków światłowodów, nadmierne zakrzywienia włókna powodujące 
naprężenia i ucieczkę części mocy optycznej na zewnątrz. Dyskretny spadek sygnału 
rozproszonego wstecz na śladzie jest manifestacją i lokalizacją tych zjawisk.  

W miejscu spawu może wystąpić na śladzie OTDR zjawisko wirtualnego wzmocnienia 
mocy optycznej, zamiast strat. Nie jest to jednak prawdziwy wzrost mocy optycznej. Istnieją 
dwa powody tego zjawiska. Wirtualne wzmocnienie optyczne jest widoczne, gdy poziom 
sygnału rozproszonego wstecz wzrasta pomiędzy pierwszą i drugą sekcją światłowodu, co jest 
spowodowane różnicami współczynnika załamania światła. Podobnie, różnice w średnicy 
łączonych światłowodów powodują zjawisko pozornego wzmocnienia przy przechodzeniu 
sygnału rozproszonego od mniejszego rdzenia do większego rdzenia. Prawdziwe dane 
dotyczące strat wydarzeń wykazujących pozorne wzmocnienie są obliczane poprzez analizę 
śladu OTDR mierzonych z obu kierunków w światłowodzie. Ślad wydarzenia jest uśredniany 
dla obu kierunków propagacji impulsu pobudzającego w światłowodzie badanym. Na ogół w 
drugim kierunku pozorne wzmocnienie ujawnia straty.  

Zakończenie światłowodu badanego może być obserwowane jako wydarzenia odbiciowe i 
nie odbiciowe. Miejsce zakończenia światłowodu charakteryzuje się przez występowanie 
szumów po końcu włókna. W innym przypadku, poziom rozproszenia wstecznego wskazuje 
na złamanie włókna a nie rzeczywisty koniec światłowodu. Zakończenie światłowodu, lub 
jego złamanie, nie koniecznie musi być wydarzeniem odbiciowym z powodu natury i budowy 
końcowego konektora lub charaktery złamania czy pęknięcia włókna. Na przykład, koniec 
światłowodu może być reprezentowany przez spadek wartości sygnału spowodowany 
obecnością żelu immersyjnego lub wody.  

Wiele wydarzeń odbiciowych w światłowodzie powoduje zwielokrotnienie odbicia lub 
echo. Dodatkowo do światłowodowych elementów odbiciowych, sam przyrząd OTDR może 
odbijać światło do włókna. Światło odbija się w tą i z powrotem wewnątrz światłowodu 
powodując pojawianie się fałszywych refleksów w wielokrotnych odległościach od 
prawdziwego miejsca dobicia. Refleksy mogą pojawić się wewnątrz samego odcinka 
światłowodu lub poza długością światłowodu. Echa nie wykazują strat. Oprogramowanie 
OTDR może rozróżnić pomiędzy rzeczywistymi wydarzeniami i możliwymi echami.  

OTDR jest zarówno metodą pomiarową jak i diagnostyczną. Możliwości pomiarowe 
zawierają: pomiar strat pomiędzy dwoma punktami linii transmisyjnej, pomiary strat od końca 
do końca, straty złączy trwałych, tłumienie sekcji, pomiary odległości. Dwupunktowe 
pomiary strat związane są z obliczeniem różnicy pomiędzy poziomami mocy dla każdych 
dwóch punktów wzdłuż światłowodu. Straty od końca do końca są także mierzone 
analogiczną metodą dwupunktową. Należy zauważyć, że pomiar strat od końca do końca nie 
jest tak dokładny jak w przypadku pomiaru strat optycznych wykonanych specjalistycznym 
sprzętem do takiego pomiaru, ponieważ pomiar OTDR bazuje na mocy odbitej wstecz a nie 
na rzeczywistej mocy transmitowanej. Dokładność pomiaru strat metodą OTDR można 
znacznie zwiększyć mierząc badany odcinek światłowodu w obydwu kierunkach i 
odpowiednio analizujący wyniki. Przybliżone pomiary strat tłumieniowych i straty spawów 
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oraz mechanicznych połączeń trwałych mogą być także wykonane przy pomocy metody 
dwupunktowej.  

Pomiary strat i reflektancji spawów światłowodowych są wykonywane najdokładniej 
specjalizowaną metodą pomiaru strat spawów bazującą na określeniu zdefiniowanych 
czterech punktów granicznych. Główne markery są umieszczone przed i po wydarzeniu. Sub-
markery są umieszczone poza głównymi markerami i nie zawierają innych dodatkowych  
wydarzeń, rys. 5.3.4. Odległość pomiędzy głównymi znacznikami i pod-znacznikami jest 
obliczana za pomocą aproksymacji najmniejszych kwadratów.  

Pomiary tłumienia obliczają stratność (straty na jednostkę długości światłowodu) na 
podstawie przybliżenia sekcji śladu odcinka światłowodu metodą najmniejszych kwadratów. 
Sekcja światłowodu nie powinna zawierać żadnych wydarzeń wewnątrz granicy znaczników, 
tak aby nie przesuwać sztucznie linii interpolacyjnej.  

Odległość może być mierzona przy pomocy umieszczenia kursora w dowolnym miejscu 
śladu. Podczas interpretacji wyników pomiaru odległości należy pamiętać, że mierzona 
odległość jest wzdłuż światłowodu, co niekoniecznie dokładnie zgadza się z długością kabla 
światłowodowego. Światłowód może być dłuższy niż kabel, jeśli jest umieszczony w kablu w 
postaci helikoidy. Rekompensata tej różnicy może być uwzględniona w pomiarach przy 
pomocy ustalenia nieco innej, dobranej eksperymentalnie – a skalującej odległość, wartości 
współczynnika załamania lub wprowadzenie parametrów krzywej śrubowej jako elementu 
obliczeniowego długości kabla optycznego ze zmierzonej długości światłowodu. Znajomość 
długości kabla optycznego jest istotna ze względu na problem dokładnej lokalizacji jego 
uszkodzenia, np. w przypadku gdy kabel jest umieszczony w kanalizacji podziemnej.  
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5. 4.  Miernik Strat Wtrącenia i Strat Wstecznych 
 
Miernik oferowany łącznie z oprogramowaniem. Mierzy różne rodzaje strat. Nie konieczne 
tworzenie pętli światłowodowej. Mierzy światłowody wielomodowe i jednomodowe. 
Prygotowuje automatyczne raporty pomiarowe. Wbudowana analiza sygnałowa: wartości 
średnie, minimalmne, maksymalne, histogramy,  programowalne ciągi testowe.  
STS – Component Test System. ORT – Optical Reflecytion Discrimination, zredukowana 
strefa martwa pomiaru. 
 

 
 
Rys. 5.4.1.  Miernik strat wtrącenia i strat powrotnych [www.rifocs.com] 
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5. 5.   Pasmowy Monitor Jakości DWDM 
 
Nowoczesny zestaw pomiarowy, który można nazwać jako stały „Monitor Jakości 

DWDM” jest rodzajem spektrometru światłowodowego zaprojektowanym do ciągłego, 
szybkiego, niezawodnego śledzenia takich parametrów jak: moc optyczna, centralna długość 
fali, oraz OSNR, obecnie jednocześnie dla co najmniej 100 długości fali kanałów DWDM. 
Taki idealny monitor jakości DWDM powinien być przystosowany do pracy jako zestaw 
wbudowany na stałe w tzw. produkcyjny system transmisyjny, w tandemie z innymi 
urządzeniami sieciowymi jak, transceivery, wzmacniacze światłowodowe, optyczne 
multipleksery dostępowe OADM. Idealny, tzn. bardzo szybki, monitor jakości DWDM 
powinien wykorzystywać bardziej efektywne metody pomiarowe niż demultipleksowanie 
każdego kanału i poddawanie go indywidualnej analizie. Będą także potrzebne analizatory z 
demultipleksowaniem kanałów w celu analizy ich zawartości. W wielu jednak przypadkach 
zawartość kanału WDM nie jest istotna, a raczej jego jakość.  

Zawężając odstępy międzykanałowe DWDM do 25GHz i następnie do12,5GHz, jednym z 
najważniejszych parametrów stabilności systemu staje się dryft długości fali, w systemie 
monitoringu dla celów przełączania zabezpieczającego. Zwiększając szybkość modulacji 
TDM na kanał do 40Gb/s, podstawowym parametrem staje się OSNR. Te dwa parametry – 
dryft lambda i OSNR nie są mierzone w standardowych zestawach pomiarowych dla WDM. 
Monitor jakości DWDM mierzący OSNR, dryft lambda, centralną lambdę i moc optyczną w 
sposób wielokanałowy jest przeznaczony dla operatorów ustabilizowanych systemów WDM, 
którzy mogą dodać taki monitor na zasadzie prostego wbudowania (wtrącenia) na stałe w sieć 
optyczną. Taki monitoring stanie się obligatoryjny w sieciach optycznych następnej generacji, 
zwiększając bezpieczeństwo jej działania i zapewniając odpowiedni do wymaganych 
standardów poziom niezawodności. Światowy rynek dla wbudowanych monitorów jakości 
DWDM jest oceniany na rok 2002 na poziomie kilkuset milionów $ [www.proximion.com]. 
W roku 2001 rynek ten przekroczy 100 mln.$.  
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5. 6.  Kanałowy Monitor Jakości DWDM 
 

Kanałowy monitor jakości DWDM, nazywany także OCDU (Optical Channel Drop 
Unit) jest zazwyczaj zintegrowanym, niewielkim wymiarowo, systemem pomiarowym 
WDM. System pomiarowy ekstrahuje indywidualne kanały ze zmultipleksowanego sygnału i 
taki pojedynczy sygnał poddaje analizie. Mierzona jest moc optyczna każdego kanału 
indywidualnie. Można wybrać numer kanału przeznaczonego do podania na port wyjściowy 
urządzenia pomiarowego. Przyrządy tego typu posiadają zabezpieczenie przed podaniem całej 
mocy kanału produkcyjnego do analizatora danych. Obecnie kanałowe monitory jakości 
DWDM działają dla odstępu międzykanałowego 50GHz, szybkości WDM do 10Gb/s w 
typowym oknie falowym 1530-1565nm.  

 

 
 

Rys. 5.6.1.  Kanałowy monitor jakości DWDM [www.anritsu.com]. 
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5. 7.  Analizator Obwodów Optycznych.  
 
Analizator Obwodów Optycznych (Optical Network Analyzer) jest to zestaw pomiarowy, 

analogiczny do klasycznych „Network Analyzerów” np. pracujących w dziedzinie mikrofal. 
System pomiarowy pracuje jednocześnie kilkoma metodami, w tym np. dwukierunkową 
reflektometrią. Mierzonych jest wiele parametrów naraz, w tym także topologia sieci, 
charakterystyki pojedynczych elementów w obwodzie optycznym. Mierzone są także np. 
charakterystyki światłowodowych siatek Bragga, matryc falowodowych (światłowody 
paskowe) z siatką Bragga w funkcji długości fali.  Zintegrowany w przyrządzie ciągle 
przestrajany laser określa charakterystyki i parametry transmisyjne i refleksyjne, 
amplitudowe, opóźnienie grupowe. Prędkość pomiaru współczesnych analizatorów obwodów 
optycznych wynosi pojedyncze milisekundy na punkt pomiarowy (np. 5ms). Analizator 
mierzy dyspersję chromatyczną, i polaryzacyjną dyspersję modową PMD. Zastosowania 
analizatorów obwodów optycznych obejmują typowo rozwój, produkcję i testowanie jakości 
elementów systemów DWDM obecnie 10Gb/s oraz niedługo 40Gb/s.  

 

 
 

Rys. 5.7.1.  Analizator obwodów optycznych [www.rohde-schwarz.com] 
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5. 8.  Miernik wielu długości fali  
 

Miernik wielu długości fali. (Multi-Wavelength Meter)  Testy gwarancji dokładności 
długości fali. Nazywany także analizatorem kanałów optycznych (Optical Channel Analyzer). 
Na ogół posiada dużoekranowy wyświetlacz LCD pokazujący prążki lambda w postaci 
graficznej w układzie współrzędnych moc optyczna - długość fali.  
  

 
 

Rys. 5.8.1.   Miernik wielu długości fali DWDM [www.burleigh.com/DWDM] 
 
 
5. 9.  Analizator wzmacniaczy optycznych.  
 
(Optical Amplifier Analyzer)  Testy gwarancji jakości wzmacniaczy optycznych.  
Dokładny Miernik Pojedynczej Długości Fali. Na ogół mierzy długość fali z dokładnością do 
0,1pm. Wyświetlacz cyfrowy typowo skonfigurowany w postaci XXXX.xxxx nm. Dokonuje 
jednocześnie pomiaru mocy optycznej w badanym prążku falowym i wyświetla w [dBm].  
 

 
 

Rys. 5.9.1.   Precyzyjny miernik długości fali dla DWDM [www.burleigh.com]. 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
255 

5. 10.  Kalibratory długości fali DWDM  
 
Kalibratory długości fali są niezbędne do bardzo dokładnych pomiarów długości fali  i 

kalibracji metodą odniesienia w systemach DWDM. Jako odniesienie stosowane są zazwyczaj 
prążki absorpcyjne acetylenu w postaci gazowej. Do tej pory pomiary wykonywano off-line, 
poza światłowodem ze względu na brak kompatybilnych urządzeń pomiarowych. Obecnie 
wprowadzono na rynek miniaturowe gazowe komórki acetylenowe z wejściem i wyjściem 
światłowodowym. Światłowodowa mikrokomórka acetylenowa używa 50 linii absorpcyjnych 
w zakresie falowym 1510-1540nm do celów kalibracji z dokładnością ±0,3pm. Komórki 
kalibracyjne, wykonane w obudowie szklanej, posiadają zestawy optyczne rozszerzające 
zakres kalibracji do pasma 1450-1650nm i więcej. Kalibratory światłowodowe są dostarczane 
z różnymi złączami i mogą być wykorzystane jako: wbudowane elementy w źródłach 
kalibracyjnych, optycznych analizatorach widma, laserach i źródłach światłowodowych 
przestrajanych, przyrządach pomiarowych.  
 
 

 
 
Rys. 5.10.1.  Światłowodowy, mikrokomórkowy, acetylenowy kalibrator długości fali 
DWDM [www.WavelengthReferences.com].  
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5. 11.  Pojedyncze przestrajane źródła światła dla DWDM   
 
(Tunable Laser Source)  Źródło światła o ustabilizowanej długości fali.  
Parametry typowego pojedynczego przestrajanego źródła światła dla systemów pomiarowych 
DWDM: rozdzielczość 1pm, powtarzalność 5pm, zakres przestrajania 80-100nm od 1500 do 
1610nm, także 1260-1649nm. moc wyjściowa typowo 10mW, stabilność mocy wyjściowej 
0,01dB,  
 

 
 

Rys. 5.11.1.  Przestrajane laserowe źródło światła [www.santec.com] 
 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
257 

5. 12.   Wielofalowe Źródła Światła  
            dla systemów pomiarowych DWDM  

 
Wielofunkcyjne i uniwersalne systemy pomiarowe posiadają na ogół własne przestrajalne 

źródła światła dla systemów DWDM. Jeśli dokonujemy pomiarów elementów dyskretnych 
konieczne jest posiadanie odrębnego źródła światła. Oferowane są zestawy wielofalowe, 
zgodne z szeregiem długości fal ITU. Typowe specyfikacje takich źródeł są następujące: 
lasery DFB, rozdzielczość optyczna 1pm, pokrycie długości fal w paśmie C  (1527-1564nm), 
paśmie L (1564-1610nm), rozszerzonym paśmie L (1610-1625nm), moduł przełączający 1x4. 
Źródła posiadają: kontrolę stopnia koherencji sygnału, opcjonalną migawkę, justacja PM, 
dokładne tłumienie, wysoka stabilność, szerszy zakres długości fal do wyboru.  

 

 

 
Rys. 5.12.1.  Wielofalowe źródła WDM [www.ilxlightwave.com],  [www.santec.com], 
[www.ilxlightwave.com]. standardowe zesyawy ośmiofalowe, wielokrotnie ośmiofalowe i 50 
falowe. 
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5. 13. Zestaw pomiarowy elementów biernych DWDM  
 
Odrębne zestawy pomiarowe są oferowane dla  biernych elementów światłowodowych 

wchodzących w skład systemu DWDM. Na ogół są to urządzenia przeznaczone do pomiaru 
elementów dyskretnych. Do pomiarów elementów umieszczonych w sieci służą raczej 
analizatory obwodów optycznych.  

 

 
 

Rys. 5.13.1.   Zestaw pomiarowy dla elementów biernych DWDM [www.exfo.com]. 
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5. 14. Uniwersalne Systemy Pomiarowe dla DWDM 
 
Szereg dużych producentów światłowodowych systemów pomiarowych oferuje także 

różne rodzaje systemów uniwersalnych. Coraz częściej stają się one podobne do siebie pod 
względem wyglądu zewnętrznego i zakresu mierzonych parametrów. Pod względem wyglądu 
zewnętrznego przyjmują postać przemysłowego rozwiązania komputera typu laptop. Często 
posiadają klawiaturę wyłącznie na ekranie dotykowym. Ekran dotykowy LCD o dużym 
formacie, rzędu 12 – 15 cali zajmuje cały frontowy panel urządzenia. Zestaw działa 
najczęściej pod systemem operacyjnym Windows 2000. Zapewnia wielozadaniowość, zdalne 
sterowanie i dostęp, wiele scenariusza pomiarów automatycznych, wielka ilość mierzonych 
parametrów, adaptowalne wejścia i wyjścia optyczne, wielokanałowość (najczęściej 
dwukanałowe), autonomiczność działania, odporność środowiskową, niewielkie wymiary i 
waga. Przykładem takiego urządzenia jest EXFO FTB-400 Universal Test System 
[www.exfo.com]. Zestaw zawiera np. OTDR, OLTS itp.  
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Rys. 5.14.1.   Uniwersalny system testujący dla DWDM zbudowany na platformie PC i 
ekranu dotykowego pod systemem operacyjnym Windows 2000 [www.exfo.com], 
[www.nettest.com].  
 
Optyczny system pomiarów i testów. (Optical Test and Measurement System, Optical 
Components Test System)  Zintegrowany wieloparametrowy system pomiarowy. Pomiary 
elementów systemu. Straty wtrącenia. Straty powrotne. Pomiary jednomodowe i 
wielomodowe. Nie ma wymagania tworzenia pętli światłowodowej.  
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5. 15.  Monitor kanałów DWDM  
 

Monitor kanałów DWDM jest stosowany jako urządzenie wbudowywane w 
zwielokrotnioną optycznie linię transmisyjną. Monitor służy do kontroli w czsie 
rzeczywistym, jednocześnie głównych parametrów sygnału DWDM zawierającego do 
kilkudziesięciu kanałów.  

 

 
 
Rys. 5.15.1.  Monitor kanałów DWDM [www.bookham.com]. OCM – Optical Channel 
Monitor. 
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5. 16.  Miernik strat polaryzacyjnych (PDL) 
 

Miernik PDL mierzy straty zależne od polaryzacji (PDL – Polarization Dependent Loss) 
oraz straty wtrącenia (IL – Insertion Losss). Parametry miernika PDL to: szybkość pomiaru, 
bezpośrednia metoda skanowania, rodzaj mierzonych światłowodów, jednoczesny pomiaar 
PDL i IL, funkcja pomieru mocy optycznej, nie wymagana kalibracja, rodzaj interfejsu do 
połącznia z komputerem np. GPIB i RS232.  
 

 
 

Rys. 5.16.1.   Miernik strat zależnych od polaryzacji [www.fiberpro.com] 
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5. 17.  Pomiarowe i laboratoryjne Odbiorniki             
Optoelektroniczne 

 

 
  
Rys. 5.17.1.  Dyskretny odbiornik optoelektroniczny o paśmie 12 Gb/s w obudowie 
laboratoryjnej dla celów pomiarowych [www.newfocus.com]. Pasmo falowe 850nm, 
Odbiornik przeznaczony do testów VCSEL dla 10 Gbitowego Ethernetu na światłowodzie 
wielomodowym. Dostępne także wersje dla pasm 400-1650 nm i światłowodwód  
jednomodowych. Dostępne wersje o szybkości do 60Gb/s.  
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5. 18.  Miernik współczynnika ekstynkcji polaryzacyjnej  
 
 

 
 

Rys. 5.18.21.   Miernik współczynnika ekstynkcji polaryzacyjnej,  [www.santec.com]. 
 
 
 
5. 19.  Zmienny tłumik optyczny 
 

 
Rys. 5.19.1.  Wielokanałowy tłumik optyczny dla DWDM. 
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5. 20.  Przestrajany pomiarowy filtr optyczny dla DWDM  
 

 
 
Rys. 5.20.1.   Wielokanałowy filtr i tłumik pomiarowy 
 
 
 
5. 21.  Spektroskopy  
 
Produkowane są miniaturowe spektroskopy do integracji na kartach funkcjonalnych PC bądź 
do wbudowania w aparaturę monitorującą kanały DWDM, np. OSA. 
 

 
 

Rys. 5.21.1.   Miniaturowe spektrometry matrycowe CCD [www.cvispectral.com]. 
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5. 22.  Miernik Mocy Optycznej  
 
Miernik mocy optycznej, obok miernika długości fali jest podstawowym przyrządem 
pomiarowym dla DWDM. Do bardzo dokładnych pomiarów używa się przyrządów 
dyskretnych. Do pomiarów polowych używasięSOA. 
 
 
 
5. 23.  Szybki przełącznik optyczny.  
 
Fast Optical Switch)  Pomiary szumów EDFA. Pomiary światłowodowej pętli 
recyrkulacyjnej. Parametry: niskie straty wtrącenia ok. 2dB, duży kontrast 55dB statycznie i 
40dB dynamicznie, przełączanie do setek KHz, niska wartość PDL<0,2dB;  
 
 
 
5. 24.  Systemy Justacji Optycznej dla DWDM   
 

Systemy takie są oferowane przez producentów sprzętu światłowodowego i pomiarowego 
pod różnymi nazwami. Np.  w przypadku firmy EXFO jest to Nanorobot Justacyjny. 
Uniwersalny system zapewnia bardzo precyzyjną justację światłowodów, wiązek światła, 
złączy itp.,  w celach pomiarowych i badawczych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
267 

5. 25.   Aparatura do pomiarów  
bardzo słabych sygnałów optycznych w  
telekomunikacji światłowodowej 

 
W telekomunikacji światłowodowej i problemach rozwoju techniki DWDM zagadnienie 

umiejętności pomiaru bardzo słabych sygnałów optycznych ma poważne znaczenie. 
Zagadnienie odtwarzania sygnału występuje gdy sam sygnał jest bardzo słaby lub wartość 
stosunku sygnału do szumu jest niewielka. Słabe sygnały mogą występować podczas badań 
metod pomiarowych rozproszenia wstecznego (radarowych), podczas testów laboratoryjnych 
dynamiki systemów transmisyjnych, badań szumowych szerokopasmowych systemów 
transmisyjnych, i w wielu innych przypadkach, np. częściowych uszkodzeń łączy 
światłowodowych, elementów optycznych i optoelektronicznych, itp.   

Zasadniczo wyróżnia się trzy techniki detekcji bardzo słabych sygnałów optycznych: 
wzmacniacz lock-in – detekcja synchroniczna fazowo; uśredniacz sygnału cyfrowego 
(boxcar) wykonujący bramkowane całkowanie,  oraz licznik fotonów –wykonujący obliczenia 
statystyczne słabego strumienia fotonowego. Która z metod lub przyrządów pomiarowych 
jest lepsza zależy od wielu czynników   takich jak: natężenie odbieranego sygnału 
optycznego, czas i rozkład częstotliwości, rodzaju, ilości i rozkładu źródeł szumowych, 
rodzaju zależności czasowej źródeł szumowych, rozkład częstotliwościowy źródeł 
szumowych, itp. 
 

 
 

Rys. 5.25.1.   Orientacyjne, zaznaczone schematycznie, obszary zastosowań podstawowych 
metod detekcji bardzo słabych i zaszumionych sygnałów optycznych.  
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Wybór pomiędzy zastosowaniem metody wzmacniacza z pętlą fazową (lock-in 
amplifier) i bramkowanego całkowania sygnału cyfrowego (boxcar averaging – gated 
integration) bazuje ogólnie na czasowym zachowaniu sygnału. Jeśli sygnał posiada ustalone 
pasmo częstotliwości i posiada 50% współczynnik wypełnienia, wówczas najlepsza jest 
metoda detekcji lock-in. Jeśli współczynnik wypełnienia znacznie maleje, detekcja fazoczuła 
traci swoje zalety i lepszym wyborem staje się metoda bramkowanego całkowania. 

 

 

 
 

Rys. 5.25.2.   Trzy rodzaje instrumentów do detekcji bardzo słabych sygnałów optycznych. a) 
uśredniacz boxcar, b) wzmacniacz fazowy, c) licznik fotonów z mechanicznym modulatorem 
fali świetlnej. 
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Zestaw pomiarowy optycznej detekcji fazoczułej stosuje niskoczęstotliwościowy, 
(zazwyczaj poniżej 100kHz) binarny modulator dla optycznej mierzonej fali ciągłej. Jako 
punkt pracy wybierana jest nietypowa wartość częstotliwości modulacji sygnału optycznego, 
tak aby nie występowały żadne interferencje środowiskowe, sygnałowe i sprzętowe. Po 
ustaleniu częstotliwości,  modulacji poddawane jest źródło. Fotony sygnałowe przechodzą 
przypadkowo przez transmisyjny system badany w czasie otwartej fazy modulatora. W czasie 
fazy zamkniętej przez system transmisyjny przechodzi szum tła. Wzmacniacz z pętlą fazową 
detekuje średnią różnicę pomiędzy fazami otwartą i zamkniętą. Często ta różnica jest bardzo 
duża. Wzmacniacz zazwyczaj posiada zakres dynamiki większy niż 100dB, co pozwala na 
wydobywanie bardzo słabego sygnału optycznego spod szumu miliony razy silniejszego.  

W przypadku redukcji współczynnika wypełnienia maleje energia transmitowana przez 
badany system optyczny. Wzmacniacz fazowy działa na zasadzie detekcji energii zawartej w 
głównej składowej częstotliwościowej sygnału odniesienia. Gdy tej energii jest zbyt mało, 
wskutek niewielkiej wartość współczynnika wypełnienia sygnału, a tak może być w 
przypadku transmisyjnych kodów RZ, czułość systemu pomiarowego z wzmacniaczem lock-
in może stać się niedostateczna do pomiarów. Gdy sygnał jest ograniczony do bardzo 
krótkiego okresu czasu, czyli posiada współczynnik wypełnienia znacznie mniejszy niż 50% 
to preferowaną metodą pomiarową jest bramkowane całkowanie (uśrednianie boxcar). 
Bramkowane całkowanie jest metodą analogową pomiaru sygnału w krótkim czasie otwarcia 
bramki. Wyniki pomiarów w czasie wielu otwarć bramki są uśredniane i współczynnik 
sygnału do szumu wzrasta z pierwiastkiem kwadratowym liczby uśrednionych próbek. 
Typowym eksperymentem laboratoryjnym może być impulsowe pobudzenie systemu 
transmisyjnego krótkim impulsem laserowym o sub-nanosekundowym czasie trwania i 
niewielkiej częstotliwości powtarzania. Poprzez zastosowanie wąskiej bramki do detekcji 
takiego transmitowanego sygnału, o otwarciu tylko wtedy gdy sygnał jest obecny, metoda 
bramkowanego uśredniania eliminuje cały szum występujący w innym czasie. Należy 
podkreślić, że wybór metody boxcar dla sygnałów o współczynniku wypełnienia 50% 
zupełnie nie jest odpowiedni. Fotony mogą przybyć do detektora w każdym momencie 
otwarcia bramki a bramkujący układ integratora zbiera szum podczas całego cyklu otwarcia 
bramki i wówczas szum łatwo przekracza wartość użytecznego sygnału optycznego. W tym 
przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza lock-in.  

Metoda zliczania fotonów może być użyta w dwóch rodzajach pracy zarówno lock-in jak i 
bramkowanej integracji. Zastosowanie licznika fotonów jest uzasadnione przy bardzo niskich 
poziomach natężenia detekowanych sygnałów lub w przypadku użycia dyskryminatora 
wysokości impulsów optycznych w celu wyeliminowania szumu i zwiększenia wartości 
stosunku sygnału do szumu. Bramkowane liczenie fotonów mierzy natężenie sygnału poprzez 
zliczanie liczby fotonów detekowanych w czasie otwarcia bramki. Ten rodzaj pracy 
nazywany jest jako boxcar. W podstawowej koncepcji, bramkowane liczenie fotonów jest 
identyczne do bramkowanej integracji sygnału z wyjątkiem tego, że wyłącznie impulsy które 
przekraczają pewien poziom dyskryminacji są liczone. Jeśli transmitowany sygnał jest 
ustalony w dziedzinie częstotliwości i posiada 50% współczynnik wypełnienia, można 
zastosować synchroniczne liczenie fotonów, lud liczenie fotonów w rodzaju pracy lock-in. 
Sygnały optyczne binarne do badania optycznego sytemu transmisyjnego pochodzą bądź z 
mechanicznego modulatora wiązki ciągłej bądź z zastosowania impulsowego źródła światła.  

Jeden kanał licznika fotonów liczy impulsy w czasie otwarcia bramki optycznej, podczas 
gdy drugi kanał liczy impulsy pochodzące z tła w czasie zamkniętej fazy bramki optycznej. 
Różnica pomiędzy kanałami liczącymi stanowi sygnał pomiarowy. W celu pomiaru sygnału, 
dane muszą być zbierane dla wielu cykli otwarcia bramki, ponieważ zazwyczaj częstość 
impulsów tła znacznie przekracza częstość impulsów sygnału. Rys. 5.25.1. pokazuje obszary i 
zakresy zastosowania trzech metod pomiaru bardzo słabych i zaszumionych sygnałów 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
270 

optycznych. Rozdzielenie pomiędzy metodami detekcji analogowej i zliczaniem fotonów nie 
jest bardzo wyraźne. Dla bardzo niskich częstości zliczania, zliczanie fotonów pracuje dobrze 
ponieważ dyskryminowane wejście zasadniczo eliminuje szum stopni wejściowych 
wzmacniacza analogowego. Dla dużych częstości zliczania, detekcja analogowa pracuje 
dobrze ponieważ wejścia analogowe nie ulegają nasyceniu tak łatwo jak w przypadku licznika 
fotonów.  

W obszarze pośrednim, wybór metody pomiaru słabych sygnałów optycznych powinien 
bazować na rozważaniach dotyczących wartości stosunku sygnału do szumu. W najlepszym 
przypadku osiągalną wartość SNR determinuje szum statystyczny rozkładu obliczeniowego 
Poissona. Szum wejścia przyrządu analogowego degraduje wartość stosunku SNR. Ogólnie, 
większe wartości sygnału wymagają zastosowania przyrządów pomiarowych analogowych 
jak integratora bramkującego boxcar i wzmacniacza fazowego. Mimo iż prawdą jest, że 
teoretyczny osiągalny stosunek sygnał-szum nie może być tak dobry jak statystyka 
obliczeniowa, to jednak praktycznie rzecz biorąc duże sygnały zabierają znacznie mniej czasu 
pomiarowego dla osiągnięcia założonego poziomu wartości stosunku SNR.  

Gdy wartość sygnału jest mała, mniejsza niż jeden foton na bramkę lub cykl pomiarowy, 
analogowe przyrządy pomiarowe, stosując odpowiednią technikę, mogą osiągnąć wartości 
SNR techniki liczenia fotonów. Dla znacznie mniejszych wartości sygnału konieczne jest 
zastosowanie techniki pomiarowej liczenia fotonów. W większości eksperymentów, kluczem 
do optymalizacji pomiaru fotonicznego są parametry inne niż natężenie sygnału. W każdym 
przypadku najważniejsze są parametry fotodetektora – sprawność, wzmocnienie, szumy. 
Wzmacniacz detektorowy nigdy nie może zastąpić adekwatnie początkowego wzmocnienia 
detektora. Także wiele innych czynników może wpływać na ostateczną osiągalną wartość 
SNR w procesie pomiarowym. Czynniki te dotyczą na ogół dobrej praktyki laboratoryjnej i 
pomiarowej.  
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5. 26.   Przyrządy do pomiary  
            frontu fazowego fali optycznej 
 

Front fazowy fali optycznej jest powierzchnią stałej długości drogi optycznej. Aparatura 
do pomiaru frontu fazowego fali optycznej ocenia jednocześnie wiele parametrów fali i 
zapewnia najdokładniejszy z możliwych sposobów eksperymentalnego opisu oddziaływania 
systemu optycznego z transmitowaną falą. Badanie przekształcenia frontu fazowego fali przez 
transmisyjny system optyczny daje pełen opis właściwości tego systemu. Większość z innych 
pomiarów i opisów ma charakter przybliżony  i techniczny, gdyż nie uwzględnia fazy pola 
optycznego a jedyni amplitudę lub fazę uwzględnia w sposób przybliżony. Światło jest falą 
elektromagnetyczną i promienie mogą być rozważane jako ścieżki propagacji sinusoidalnie 
zmiennego  natężenia pola elektrycznego u=uosinΦ, Φ=(2π(x-ct)/λ). Amplituda pola u jest 
cykliczna. Faza Φ odnosi się do wybranych punktów w tym cyklu. Gdy Φ=0 to u=uo. W 
badanym systemie optycznym, np. transmisyjnym systemie światłowodowym, czasowe 
zmiany pola elektrycznego są ogólnie ignorowane.  

 

 
 

Rys. 5.26.1.   a)  Symboliczna ilustracja sinusoidalnej fali elektromagnetycznej o cyklicznie 
zmiennym natężeniu pola, b) Na aperturze wejściowej idealnego systemu optycznego 
rozbieżny front falowy jest centrowany w punkcie obiektowym. Front falowy jest 
powierzchnią stałej długości drogi optycznej. Na wyjściowej aperturze systemu optycznego 
zbieżny front sferyczny jest ogniskowany w punkcie obrazowym. Wyjściowy front falwoy 
jest także miejscem stałej drogi optycznej względem punktu obrazowego i względem punktu 
obiektowego. To podejście analizy można uogólnić na dowolne systemy optyczne (a nie tylko 
soczewkę czy inne obiekty optyki objętościowej), w tym przezroczysty system 
telekomunikacji światłowodowej a w szczególności prostą transmisję światłowodową 
 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
272 

Promienie i związane z nimi ortogonalne powierzchnie fazowe ulegają ciągłej 
transformacji w wyniku przechodzenia fali przez kolejne elementy transmisyjnego systemu 
optycznego. W uproszczeniu geometrycznym (pomijającym fazę a zachowującym promienie) 
mówimy, że promienie łączą obiekt i obraz. Dokładnie rzecz ujmując, przyjmujemy, że 
zmiany fazy wzdłuż promieni są zamrożone. Obiektem jest stan fali przed przejściem przez 
system, obrazem jest stan fali po przejściu przez system. Interesująca jest różnica fazy, lub 
długości drogi optycznej, pomiędzy różnymi częściami toru promienia lub pomiędzy różnymi 
promieniami. Zakładamy, że takie różnice są stałe w czasie. Jeśli rozważymy dwa promienie 
ze źródła punktowego dla którego wszystkie promienie opuszczają je z tą samą fazą. Na 
powierzchni fali oba posiadają taką samą fazę Φo. Jeśli źródło punktowe jest odsunięte do 
nieskończoności, obserwowana powierzchnia fazowa będzie płaska a promienie, prostopadłe 
do tej powierzchni, będą równoległe.  

 

 
 
Rys. 5.26.2.   a) Różnica w długości drogi optycznej pomiędzy idealnym sferycznym frontem 
fali oraz rzeczywistym frontem aberrowanym W(x,y); b) Kilka parametrów fizycznych 
systemu optycznego może być zmierzonych podczas porównywania idealnego i 
aberracyjnego frontów falowych.  
 

Mówimy, że promienie tworzą skolimowaną wiązkę światła. Sferyczna powierzchnia 
fazowa i płaska powierzchnia fazowa są konstrukcjami idealnymi, powierzchniami fazowymi 
odniesienia, do których odnosi się i z którymi porównuje się wszystkie inne powierzchnie 
fazowe przetransformowane przez badane transmisyjne i odbiciowe elementy i systemy 
optyczne. Idealny system odwzorowania optycznego, i takim też chcemy aby był optyczny 
system telekomunikacyjny, występuje wtedy gdy długość drogi optycznej od punktu obiektu 
przez cały system do punktu obrazu jest taka sama dla każdej dowolnej, dopuszczalnej przez 
system, ścieżki promienia. W przypadku optycznego systemu telekomunikacyjnego obiektem 
jest stan fali na wejściu systemu a obrazem jest sygnał wyjściowy z odległego końca systemu. 
Obiektem odniesienia jest wirtualny promień osiowy systemu. Innymi słowy idealny 
transmisyjny system optyczny nie zniekształca powierzchni fazowej transmitowanej fali. 
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Powierzchnia płaska na wejściu pozostanie płaska na wyjściu. Nieidealny system optyczny, a 
takim jest rzeczywisty optyczny system telekomunikacyjny, zniekształca front fazowy fali. W 
tradycyjnym ujęciu takie zniekształcenie nazywamy aberracją. W odniesieniu do systemu 
transmisyjnego, sygnał odbierany jest rozciągnięty w czasie i przestrzeni wokół sygnału 
idealnego. Rozdzielczość informacyjna systemu transmisyjnego jest ograniczana przez to 
zjawisko zniekształcenia frontu fazowego fali. Oba fronty aberrowany i idealny (sferyczny 
lub płaski) mogą być porównane. Dla każdego punktu apertury wyjściowej systemu 
transmisyjnego należałoby zmierzyć różnice pomiędzy oboma frontami, wyrażoną różnicami 
dróg optycznych. Można  w ten sposób utworzyć, zazwyczaj w postaci wielomianów Seidela, 
funkcję różnic frontów fazowych W(X,Y) w całe aperturze wyjściowej optycznego systemu 
transmisyjnego.  

 

 
 
Rys. 5.26.3.   Czujniki frontu falowego zszywają całkowitą funkcję frontu falowego z szeregu 
dyskretnych pomiarów. a)  technika rekonstrukcji frontu generuje ocenę lokalnego nachylenia 
frontu fazowego; b) Rekonstrukcja generuje różnice drogi optycznej jako funkcję położenia w  
aperturze; 
 

 
 
Rys. 5.26.4.  Punktowy interferometr dyfrakcyjny porównuje cały front falowy 
zniekształcony (aberracyjny) z idealnym sferycznym generowanym przez część mocy 
optycznej przechodzącej przez mikro-otwór.  
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W czasie badania systemu optycznego zawartość aberracji mierzonego frontu falowego 
musi być zdekodowana. Stosuje się procedurę aproksymacji danych pomiarowych 
wielomianem Zernikego. Nie możemy bezpośrednio odbierać frontów fazowych fali, 
ponieważ fala oddziałuje z materią poprzez natężenie a nie przez fazę. Detektory w 
czujnikach frontu fazowego też reagują na poziom natężenia światła a nie na różnice długości 
drogi optycznej. Jednakże możliwa jest budowa relacji tych pomiarów z pomiarami 
odległości – różnicy dróg optycznych W(x,y), różnicowej fazy pomiędzy sąsiednimi 
punktami próbkowania w aperturze systemu dW(x,y) i stąd poprzecznej aberracji frontu 
fazowego T, czyli zniekształcenia transmitowanego przez system sygnału. Czujniki frontu 
fazowego fali oceniają całkowity kształt powierzchni fazowej ze skończonej liczby 
dyskretnych pomiarów. Pomiarów dokonuje się zazwyczaj w polu dalekim dla jednorodnych 
odstępów przestrzennych. Jeśli czujnik frontu fazowego zmierzy wartość T, to wartość 
lokalnego nachylenia frontu fazowego fali optycznej wynosi  

 
dW/dy=-(nr/R)T                                          (5.26.1) 

 
gdzie dW/dy jest lokalnym nachyleniem frontu fazowego – odchyleniem od nachylenia 
idealnego, R jest promieniem krzywizny sfery odniesienia, n- współczynnik załamania, r- 
promień apertury systemu optycznego. 
 

 
 
Rys. 5.26.5.   a) Radialny interferometr poprzeczny, jeden teleskop ramieniowy rozszerza 
wiązkę, drugi teleskop ramieniowy zwęża poprzeczny wymiar wiązki. Łączenie zmienionych 
promieni generuje interferogram; b) Uproszczony czujnik frontu falowego Shacka-Hartmana 
używa matrycy mikrosoczewek w celu jednoczesnego próbkowania wielu punktów frontu 
fazowego poprzecznej aberracji promienia.  
 

Otrzymuje się lokalne nachylenie frontu fazowego fali optycznej transmitowanej przez 
system jako funkcję aberracji poprzecznej dla ustalonej lokalizacji na powierzchni apertury 
wyjściowej systemu (pole bliskie). Ponieważ front falowy jest ciągły więc z nachyleń 
lokalnych rekonstruowany jest jego przebieg. Ten proces, nazywany rekonstrukcją frontu 
falowego, generuje przybliżoną wartość W(y). Podobnie, jeśli czujnik frontu falowego mierzy 
front falowy różnicowy dW, otrzymywane są lokalne przyrosty różnicy dróg optycznych jako 
funkcja pozycji w aperturze. Sekwencyjne zastawienie tych przyrostów pozwala na 
rekonstrukcję frontu falowego W(y).  



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
275 

Czujnik frontu fazowego fali optycznej składa się z głowicy optycznej, detektorów, 
elektroniki przetwarzającej sygnały pomiarowe, komputerowego systemu akwizycji i 
przechowywania danych pomiarowych, oprogramowania analitycznego. Oprogramowanie 
dopasowuje dane dotyczące różnicy dróg optycznych, oblicza pole dalekie systemu, 
prezentuje dane w odpowiedniej formie graficznej. Czujniki frontu falowego, które mierzą 
bezpośrednio różnice dróg optycznych w aperturze W(x,y) (pole bliskie), działają metodą 
interferometryczną poprzez łączenie frontu falowego odniesienia ze zniekształconym frontem 
falowym badanego systemu. Interferogram powstaje według reguły:  

 

),(cos2121 yxIIIII Φ++=                            (5.26.2) 
 

Kształt prążków interferencyjnych jest zdefiniowany przez Φ(x,y). Każdy prążek we wzorze 
interferencyjnym jest konturem stałej wartości różnicy długości dróg optycznych W(x,y)=mλ, 
gdzie m – jest rzędem prążka i λ jest długością fali. Spełnione jest Φ(x,y)=kW(x,y), k=2π/λ – 
liczba falowa.  

Jeden z rodzajów interferometrycznych czujników frontu falowego używa punktowej 
interferometrycznej płytki dyfrakcyjnej, która stanowi interferometr z samo-odniesieniem. 
Wyjściowy front falowy z systemu, z charakterystycznymi dla badanego systemu 
aberracjami, jest skupiany na tej płytce. Większość wiązki przechodzi bez przeszkód z 
wyjątkiem redukcji natężenia. Niewielka część oddziałująca z miro-otworem podlega 
dyfrakcji w idealny sferyczny front falowy, tzn. staje się frontem falowym odniesienia. 
Natychmiast za płytką główna wiązka z aberracją interferuje z tym właśnie wytworzonym 
promieniem odniesienia. Tak jak w przypadku każdego interferometru, dobry kontrast 
prążków występuje, gdy natężenia dwóch frontów falowych są w przybliżeniu równe. Dla 
tego interferometru to zależy od wymiarów dyfrakcyjnego rdzenia w polu dalekim, w 
względem wymiaru mikro-otworu dyfrakcyjnego. Wymiar środkowej części obrazu 
interferencyjnego zależy od ogniskowej f, oraz ilościowego zniekształcenia badanego frontu 
fazowego transmitowanej przez badany system fali optycznej (mówimy o ilości aberracji). 
Zrównoważenie intensywności wchodzi w grę gdy płytka jest przesuwana osiowo lub 
poprzecznie, poziomo, odpowiednio dla prążków ogniskowych i nachylenia. Kontrast 
prążków maleje wraz ze wzrostem odległości przesunięcia.  
 

 
 

Rys. 5.26.6.   Siatka dyfrakcyjna wytwarza boczy interferogram poprzeczny.  
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W praktyce interferometr punktowo dyfrakcyjny zawiera soczewkę, płytkę punktowo 
dyfrakcyjną, kamerę CCD. Soczewka wypełnia podwójną funkcję. Zmniejsza liczbę f 
padającego promienia (zwiększona prędkość) do środkowego obszaru pracy interferometru. 
Formatuje obraz na aperturze CCD. Wzór prążkowy z CCD jest poddawany przetwarzaniu w 
PC. Następuje dopasowanie prążków z wielowyrazowym (zawierającym kilkadziesiąt 
członów) wielomianem Zernike. Stąd zawartość zniekształcenia frontu fazowego fali 
optycznej może być odczytana. Soczewka przyspieszająca jest umieszczona na wprost od 
punktowej interferometrycznej płytki dyfrakcyjnej. Stąd aberracje soczewki dodają się do 
aberracji badanej wiązki światła z fotonicznego systemu transmisyjnego. Konieczne jest 
użycie bardzo dobrze skorygowanej soczewki przyspieszającej. Koszt takiego zestawu 
pomiarowego jest stosunkowo znaczny. Konstrukcja o niższym koszcie stosuje nie 
korygowaną soczewkę. Wówczas konieczny jest pomiar aberracji elementu dla ustalonej 
wartości liczby f. Aberracja nieidealnej soczewki przyspieszającej jest na końcu odejmowana 
od rzeczywistych danych aberracyjnych przenoszonych w badanej wiązce światła.  

Inny typ interferometrycznego czujnika optycznego frontu falowego jest nazywany 
radialnym interferometrem poprzecznym. Funkcjonuje on jak modyfikowany interferometr 
Macha Zehndera z teleskopami afokalnymi w obu ramionach. Jeden teleskop rozszerza 
badaną wiązkę  światła (np. po wyjściu z transmisyjnego systemu światłowodowego), 
podczas gdy drugi kompresuje wiązkę. Każdy z teleskopów musi być wysokiej jakości dla 
poprawnego działania tej metody. Interferencja występuje w regionie nakładania się wiązek. 
Jeśli zmiany w fazie rozszerzonej wiązki w rejonie pokrywania się z wiązką skompresowaną 
są niewielkie, tzn. nie przekraczają λ/10 lub są jeszcze mniejsze, wówczas ten pod-region 
rozszerzonej wiązki może być uważany za front falowy odniesienia. Skręty we wzorze 
prążkowym można przypisać wyłącznie zmianom fazy we wiązce skompresowanej, 
spowodowanym przez padający front falowy W(x,y). W płaszczyźnie zapisu, wzór prążkowy 
może być analizowany w celu odtworzenia struktury frontu falowego W(x,y) w aperturze 
wyjściowej badanego systemu optycznego (pole bliskie).  

Czujnik frontu falowego Shacka-Hartmana jest modyfikacją klasycznego testu Hartmana 
pomiaru poprzecznej aberracji wiązki świata. Układ wykonywany jest w technologii optyki 
adaptacyjnej. Jeśli płaski front falowy pada na idealny system optyczny, oraz mały otwór w 
przesuwalnej płytce definiuje pozycję apertury, gdzie  promień światła jest wprowadzany, to 
promień podąża do para-osiowej płaszczyzny ogniskowej i pada dokładnie w centrum. Jeśli 
front falowy nie jest idealny. Promień przechodzi przez otwór ale trafia na płaszczyznę para-
osiową poza centrum. Separacja między oboma położeniami promienia jest miarą poprzecznej 
aberracji promienia T.  Jest to bezpośrednio związane, poprzez równanie dW/dy=-(nr/R)T, z 
lokalnym nachyleniem frontu falowego w miejscu lokalizacji otworu. Połączenie tego rodzaju 
pomiaru na powierzchni całej apertury umożliwia rekonstrukcję frontu falowego w aperturze. 
W uproszczonej konfiguracji układu pomiarowego Shacka-Hartmana pojedynczy otwór 
zastąpiony jest matrycą idealnych mikro-soczewek, z których wszystkie są identyczne i służą 
tej samej funkcji jak w konfiguracji Hartmana z pojedynczą soczewką. Każda mikro-
soczewka próbkuje lokalne nachylenie frontu fali w swoim miejscu w aperturze. Z matrycą 
mikro-soczewek jest sprzężona adresowana x-y matryca CCD. Promień światła z każdej 
mikro-soczewki pobudza piksel w matrycy detekcyjnej x-y z offsetem T, z którego można 
rekonstruować front falowy dla odpowiedniego punktu w aperturze wyjściowej badanego 
systemu optycznego. Poprzez połączenie takich informacji z każdego detektora lub matrycy 
CCD rekonstruowany jest cały frant falowy.  

Inny pośredni czujnik frontu falowego stosuje boczny interferometr poprzeczny. 
Najprostsze rozwiązanie takiego przyrządu pomiarowego zawiera płytkę równoległą. 
Nominalnie skolimowany,  ale zawierający aberrację analizowany promień światła pada na 
płytkę równoległą. Dwa odbite promienie są równoległe ale bocznie rozsunięte. W miejscu 
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gdzie się pokrywają, tworzą boczny poprzeczny wzór interferencyjny, który zawiera 
informacje o różnicach długości dróg optycznych w miejscu apertury, ale tylko w kierunku 
poprzecznym. W celu rekonstrukcji frontu falowego potrzebne są dwa wzory interferencyjne 
w kierunkach ortogonalnych. Gdy skupiona wiązka pada na siatkę interferencyjną, 
wychodząca moc jest dzielona na szereg rzędów dyfrakcyjnych. Jeśli siatka jest w ognisku 
następującej za nią soczewki, różne rozbieżne stożki światła są kolimowane. Jeśli za 
soczewką umieszczony jest ekran obserwacyjny (pole dalekie) widać na nim szereg 
pokrywających się kołowych planek świata. W obszarach pokrywania obserwowane są 
interferencje. W płaszczyźnie ogniskowej filtr przestrzenny  blokuje wszystkie rzędy 
dyfrakcyjne z wyjątkiem zerowego i obu rzędów pierwszych. Utworzony wzór 
interferencyjny staje się czytelny dla matrycy CCD. Dwa ortogonalne interferogramy 
otrzymywane są poprzez zastosowanie skrzyżowanej siatki dyfrakcyjnej i kwadratowego 
filtru przestrzennego.  
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6.  Łącza i Sieci DWDM 
 
 

6. 1.  Systemy dalekosiężne DWDM 
 

Podstawowe obszary zastosowań technologii DWDM to dalekosiężne systemy 
transmisyjne oraz ostatnio systemy metropolitalne. Systemy te różnią się zasadniczo między 
sobą konstrukcją, zasięgiem i przede wszystkim ceną. Stosunek cen może przekraczać nawet 
1:100. Wydaje się, że w stosunkowo krótkim czasie dalekosiężne systemy DWDM mogą 
wyprzeć klasyczne rozwiązania eksploatowanych obecnie światłowodowych systemów 
transmisyjnych. Utrzymywanie systemów dalekosiężnych pracujących z pojedynczą 
długością fali przestaje być uzasadnione ekonomicznie. Dla systemów dalekosiężnych 
przygotowywane są  przez wielu producentów różne wersje unowocześnienia istniejącej 
infrastruktury, poprzez prostą wymianę sprzętu terminalnego z jednofalowego na 
wielofalowy.  

Przed unowocześnieniem konieczne są dokładne pomiary charakterystyk istniejącego 
systemu, gdyż oryginalnie ni był on przeznaczony do pracy z szerokim pasmem falowym 
WDM. Mierzone są straty transmisyjne  kabli, a przede wszystkim wszystkie rodzaje 
dyspersji – chromatyczna i polaryzacyjna. Na tej podstawie można określić jakie parametry 
systemu DWDM można implementować na zastanej optycznej infrastrukturze kablowej.  
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6. 2.  Pomiarowe, Terabitowe  
          Eksperymenty Transmisyjne DWDM   
 

Terabitowe eksperymenty transmisyjne, które poprzedzają nieco praktyczne wdrożenia 
systemów DWDM, wymagają spełnienia dwóch podstawowych warunków: odpowiednio 
dużej liczby kanałów lambda i odpowiednio dużej przepływności pojedynczego DETDM 
kanału. Eksperymenty takie są przeprowadzane w celach pomiarowych, na ogół dla 
rekordowych długości transmisji w systemach dalekosiężnych lub rekordowych odległości 
między - wzmacniaczowych.   

Eksperymenty transmisyjne z zastosowaniem konwencjonalnych światłowodów z ujemną 
dyspersją niezerową NZDF były przeprowadzane dla całkowitych długości odcinków nie 
regenerowanych ponad 6000km z przepływnością zagregowaną DWDM do poziomu 1Tb/s.  

 

 
 
Rys. 6.2.1.  Terabitowy eksperyment pomiarowo - transmisyjny DWDM Nortel. Stopień 
wzmacniający składa się z dwóch komercyjnych wzmacniaczy EDFA, modułu pompy 
Ramana oraz modułu kompensacji dyspersyjnej DCM (Dispersion Compensation Module). 
Poszczególne stopnie wzmacniające mogą być odseparowane od siebie o znaczną odległość 
ponieważ zapewniają dwa różne rodzaje wzmocnienia o różnych charakterystykach 
spektralnych przeciwnie nachylonych w funkcji długości fali a więc kompensujących się w 
pełnym paśmie transmisji terabitowej.  
 

Jednym z takich ostatnich rekordów [www.nortel.com] jest przesłanie standardowego 
sygnału TDM 40Gb/s wzdłuż standardowej istniejącej światłowodowej linii 
telekomunikacyjnej na odległość 160km pomiędzy dwoma wzmacniaczami 
światłowodowymi EDFA. Eksperyment pomiarowy został wykonany na standardowym 
systemie telekomunikacyjnych DWDM w marcu 2001. Światłowód transmisyjny był 
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pompowany ramanowsko w celu zapewnienia dodatkowego wzmocnienia i kompensacji 
nachylenia charakterystyki spektralnej wzmacniacza EDFA (wzmocnienie EDFA maleje w 
kierunku od pasma C do pasma L a w paśmie C posiada nierównomierności, przeciwnie do 
wzmocnienia Ramana).  

Transmisja, o wartości współczynnika Q w zakresie od 10 do 13,  posiadała współczynnik 
stopy błędów BER na poziomie 10-12. przy zastosowaniu średniej jakości korekcji błędów w 
przód – FEC. System transmisyjny zawierał 32 kanały 40Gb/s transmitowane w paśmie od 
1535,04nm do 1559,79nm z przerwą międzykanałową 100GHz, co przedstawiono na rys. 
6.2.1. Całkowita długość systemu transmisyjnego wynosiła 1000km w odcinkach 
5x160km+1x200km. Wykorzystano istniejący produkcyjny system transmisyjny ze 
światłowodem NDSF bez przesuniętej dyspersji. Przesyłany sygnał był typu RZ (optical 
carrier suppressed return to zero).  

Sygnał po odcinku transmisyjnym był wzmacniany przez parę klasycznych nie 
skompensowanych wzmacniaczy EDFA.  Dla takich parametrów systemu DWDM daje o 
sobie znać nierównomierność charakterystyki wzmocnienia EDFA w paśmie 1535-1560. W 
tym paśmie wzmocnienie wzrasta w kierunku większych długości fal. Zjawisko 
nierównomierności nachylenia charakterystyki wzmocnienia EDFA w użytecznym paśmie 
jest nazywane GT (Gain Tilt) i do celu jego kompensacji stosuje się kilka różnych metod – 
zastosowanie braggowskich lub innych selektywnych światłowodowych filtrów 
spłaszczających GF (Gain Flatteners, lub BGF – Bragg GF) a także wzmacniaczy Ramana o 
dobranym kształcie charakterystyki wzmocnienia kompensującym nierównomierności 
charakterystyki EDFA.  
 

 
 
Rys. 6.2.2.   Czterdziestokanałowy nadajnik DWDM używa lasera modulowanego metodą 
elektroabsorpcyjną EML (electroabsorption modulation laser) jako źródła światła. Impulsy są 
skracane i pasmo rozszerzane w dwóch stopniach, każdy zawierający światłowód z 
przesuniętą dyspersją DSF, filtr , standardowy światłowód jednomodowy SMF, kontroler 
polaryzacji oraz polaryzator. Sygnał jest modulowany przebiegiem z generatora testowego 
PPG (pulse pattern generator) z zastosowaniem modulatora z niobianu litu LN-MOD.  

 
W miejscu lokalizacji wzmacniacza EDFA, światłowód transmisyjny NDSF jest 

pompowany sygnałem Ramana w przeciwnym kierunku propagacji do sygnału DWDM. 
Obydwa strumienie mocy optycznej DWDM i Ramana, propagujące w przeciwnych 
kierunkach, oddziaływają ze sobą nieliniowo, w światłowodzie transmisyjnym o znacznej 
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długości,  poprzez stymulowane rozpraszanie Ramana. W wyniku oddziaływania sygnał 
transmisyjny DWDM doznaje wzmocnienia kosztem mocy optycznej niesionej w sygnale 
pompy Ramana. Gdy fotony pompy o krótszej długości fali, a więc większej energii, są 
absorbowane w tym samym czasie co fotony sygnału użytecznego, przenoszącego informację, 
o większej długości fali, a więc mniejszej energii, to także jednocześnie dwa fotony o 
większej długości fali są emitowane razem z kilkoma fononami. Zakres tego wzmocnienia 
jest określony przez związek pomiędzy długościami fali pompy i fali sygnałowej.  

Tak więc pompowanie i wzmocnienie Ramana też może posiadać nachylenie 
charakterystyki w paśmie wzmocnienia. Problem polega na takim wzajemnym 
zaprojektowaniu i złożeniu obu charakterystyk wzmocnienia aby niejednorodność wynikowej 
charakterystyki wzmocnienia, w całym wykorzystywanym paśmie DWDM, została 
zredukowana poniżej akceptowalnego poziomu. Zastosowanie tych dwóch uzupełniających 
się technik wzmocnienia oznacza, że stopnie wzmacniające mogą być odseparowane o 
znaczną odległość.  

W testowym terabitowym systemie DWDM, posiadającym dopuszczalne 40dB straty 
odcinka transmisyjnego, zastosowano sześć wzmacniaczy - dwa ostatnie odseparowane 
wzajemnie o 200km. Współczynnik stopy błędów dla całej długości toru DWDM 1000km 
wynosił w przybliżeniu 5x10-6. Włączenie do systemu korekcji błędów wysokiej jakości, 
dodanie dodatkowych długości fal pompowania i optymalizacja procesu kompensacji 
dyspersyjnej pozwala w tym systemie transmisyjnym DWDM, o całkowitej przepływności 
1,28Tb/s, na zwiększenie jego całkowitego zasięgu o ponad 30%.  
 

 
 
Rys. 6.2.3.  Modulator Macha Zehndera  MZM daje modulację trzypoziomową konieczną dla 
kodowania duobinarnego. Eksperyment z kodowaniem duobinarnym  przeprowadzono na 
odległość170 km WDM z separacją międzykanałową 20GHz  [WDM March 2001]. Źródłem 
było 16 laserów centrowanych wokół 1554nm. Po połączeniu wiązka była modulowana w 
interferometrycznym modulatorze M-Z. Zastosowano dwa kompensujące się rodzaje włókna.  
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6. 3.  METRO DWDM 
 

Operatorzy sieci metropolitalnych doznają poważnych braków pasma, ponieważ główne 
kierunki rozwoju systemów światłowodowych szły od strony sieci szkieletowych, a popyt był 
tworzony na poziomie LAN. Sytuacja może ulec szybkiej zmianie wraz z popularyzacją 
zastosowań tanich systemów DWDM ukierunkowanych na rynek sieci metropolitalnych 
MAN. Specyfika systemów Metro DWDM wynika z porównania charakterystyk sieci WAN i 
MAN, tabela 6.3.1. Wyraźne kontrasty w wymaganiach nakładają różne cele projektowe ma 
systemy DWDM Metro w porównaniu z systemami DWDM dalekosiężnymi. Urządzenia 
sieci metropolitalnych powinny być kompaktowe i zużywać minimalną moc. Budowa 
modularna takich systemów ułatwia proces unowocześniania sieci DWDM Metro i pozwala 
na łatwą rozbudowę – umieszczanie nowych modułów zwielokrotnienia falowego i 
rozszerzanie topologii światłowodu. Inne cechy to: niskie optyczne straty przejścia, 
możliwość różnicowania przepływności kanałów – znacznie większa elastyczność podziału 
pasma,  wspieranie zabezpieczenia ruchu na poziomie warstwy optycznej lub warstwy klienta.  
 

Tabela 6.3.1.    Porównanie światłowodowych środowisk sieciowych MAN i WAN 
Parametr WAN MAN 

Droga transmisji Setki do tysięcy kilometrów Typowo do 100 km lub 
niewiele więcej 

Kanały ruchu Obecnie 2,6Gb/s; 10Gb/s, 
40Gb/s 
wkrótce więcej aż do ok. 
100Gb/s 

Bardzo zróżnicowane, kanały Sonet 
współistnieją np. z Fibre Channel, 
Ethernetem Gigabitowym, itp. 

Topologia 
światłowodu 

Liniowa lub pętlowa, w 
przyszłości być może oczkowa 

Pętlowa lub oczkowa, w przyszłości 
raczej oczkowa 

Topologia ruchu Liniowa Rozgałęźnik i szczebel hierarchiczny 
rozgałęzienia (hub-and-spoke), 
drzewiasta,  

Zabezpieczenie 
ruchu 

Implementacja przez OXC, DCC 
lub protokoły wyższych warstw. 
Sam system transmisyjny nie 
zapewnia zabezpieczenia. 

System transmisyjny musi zapewnić 
zabezpieczenie lub wspierać kliencką 
warstwę mechanizmów zabezpieczenia. 

Migracja Limitowana do kanałów 
dodatkowych.  

Dodawanie zarówno pojemności sieci 
jak i nowych lokalizacji na pętlach 
światłowodowych.  

Koszty Zaletą są niskie koszty Koszty muszą być dostatecznie niskie 
aby konkurować z innymi 
rozwiązaniami i technologiami i 
koniecznością kładzenia dodatkowego 
światłowodu. 

Wymiary 
urządzeń 
systemu 

Małe wymiary są zaletą, ale 
niekrytyczne.  

Mały wymiar jest sprawą zasadniczą 

 
Na obecnym etapie rozwoju systemów Metro DWDM korzystne jest unikanie użycia 

optycznego kanału nadzoru, co dalej minimalizuje straty i koszty systemu. Systemy Metro 
DWDM są instalowane jako nakładka na istniejące systemy światłowodowe MAN, na ogół w 
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tych samych pomieszczeniach centralowych, więc istotna jest minimalizacja ich wymiarów i 
zużycia mocy.  

W systemach dalekosiężnych DWDM stosowane są wzmacniacze optyczne, których 
udział w kosztach systemu jest znaczny ale nie zasadniczy. W systemach Metro DWDM 
dosłownie liczy się każdy decybel strat, ponieważ obecnie zastosowanie wzmacniaczy 
optycznych jest nieopłacalne. Tak więc w wielu rozwiązaniach Metro straty są znacznie 
dokładniej obliczane i równoważone i system posiada niewielki margines mocy optycznej. 
System Metro DWDM jest nakładany na zainstalowaną sieć, najczęściej pętlową i dalej 
składającą się z rozgałęźników i łączy dostępowych. Ruch kanałowy w sieci Metro DWDM 
przechodzi przez wiele multiplekserów dostępowych służących innym kanałom, przed tym 
jak osiągnie miejsce przeznaczenia, stąd podstawowym problemem jest dokładne liczenie 
budżetu mocy i stosowanie elementowych rozwiązań nisko-stratnych. Redukcja strat w pętli 
Metro DWDM posiada dwa aspekty, minimalizacja strat spowodowanych niezbędnym 
sprzętem oraz usunięcie  stratnych elementów, które nie są niezbędne.  

 

 
 
Rys. 6.3.1.  W przykładowym rozwiązaniu sieci Metro DWDM, połączone w kaskadę filtry w 
centralnym punkcie sieci redukują straty ścieżek optycznych. Elementy można 
optymalizować w kierunku dalszego obniżenia strat i wpływu przesłuchu nie koherentnego.  
 

 
 
Rys. 6.3.2. Silny sygnał laserowy na przyległym kanale jest wstrzyknięty w sąsiednim 
punkcie położonym wyżej strumienia danych z miejsca, w którym odsprzęgany jest sygnał 
małej mocy. X  jest izolacją zapewnianą przez filtr WDM.  
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Jako przykład usuwania elementów stratnych poprzez lepszy projekt sprzętu można 
rozważyć pętlę gromadzącą ruch z jednym węzłem centralnym i dziesięcioma węzłami 
gromadzącymi ruch. Każdy węzeł gromadzący ruch jest połączony z węzłem centralnym 
parą, w zróżnicowany sposób routowanych geograficznie, kanałów optycznych pracujących 
na 2,5Gb/s. Zakładamy, że węzły gromadzące ruch są jednakowo (w jednakowej odległości) 
rozmieszczone wzdłuż pętli. Używając dostępnych rynkowo elementów optoelektronicznych 
możliwe jest osiągnięcie budżetu optycznego pomiędzy laserem i odbiornikiem rzędu 35dB. 
Ten budżet musi znieść straty związane z wprowadzaniem i ekstrakcją kanałów optycznych 
ze zagregowanej ścieżki DWDM, straty sygnału w pośredniczącym sprzęcie i straty wewnątrz 
samego światłowodu. Kanał doznający największych strat, w przykładowej sieci, rozpoczyna 
się w węźle zbierającym ruch, najbliższym węzła centralnego, i jest routowany przez 
wszystkie pozostałe węzły. Taką sytuację przedstawiono na rys. 6.3.1.  

 

 
Zastosowanie kaskadowanych filtrów w węźle centralnym redukuje straty ścieżki dla 

kanału z najgorszego przypadku. Filtry o jednej długości fali zawsze mają mniejsze straty 
dostępowe (add/drop) niż demultipleksery masowe, takie jak matrycowe elementy 
falowodowe. Elementami najbardziej wpływającymi na osiągalny obwód pętli są 
jednokanałowe filtry dostępowe add/drop i ich charakterystyki strat. Takie elementy mogą 
być optymalizowane ze względu na straty przejścia dla przechodzących kanałów albo dla 
izolacji kanałów (redukując wpływ przesłuchu nie koherentnego). Optymalizacja jednego 
parametru degraduje inny, ponieważ osiąganie lepszej izolacji wymaga w filtrze 
wielowarstwowym dodania większej ilości warstw, przez co zwiększają się jego straty.  
 

 
Minimalizowanie strat przejścia kosztem izolacji kanału odejmowanego (drop) może 

likwidować wszystkie korzyści, ponieważ czułość odbiornika może ulec degradacji, jeśli 
obecny jest sygnał interferujący dużej mocy, który może łatwo powstać w pętli DWDM. 

Tabela 6.3.2.   Wpływ strat przejścia filtrów na obwód pętli światłowodowej DWDM 
Liczba 
filtrów 

dostępowych 
typu add/drop 

Straty w 
[dB] 

add/drop 

Liczba 
przejść 
sygnału 

przez filtr 

Straty 
Przejścia

Filtru 
[dB] 

Całkowite 
straty 

w filtrach [dB]

Budżet 
mocy 
Minus 
Straty 
filtrów 

Obwód 
Pętli 

Optycznej
[km] 

2 1,50 30 0,50 18,0 17,0 60 
2 1,50 30 0,75 25,5 9,5 34 
2 1,50 30 1,00 33,0 2,0 7 

Tabela 6.3.3.   Wpływ monitorów mocy optycznej i kanału zarządzania OSC  
na sieć Metro DWDM 

Liczba 
filtrów 
dostępu 

Straty 
Dostępu 

[dB] 

Liczba 
filtrów 

przejścia 

Straty 
Filtrów 

Przejścia
[dB] 

Liczba 
monitorów

OSC 

Straty 
Monitorów

OSC 
[dB] 

Całkowite 
Straty 

elementów 
optycznych 

[dB] 

Budżet 
Mocy 
minus 
Straty 

Filtrów 
[dB] 

Obwód 
Pętli 

Optycznej
[km] 

2 1,50 30 0,50   18,0 17,0 60 
2 1,50 30 0,50 32 0,30 27,6 7,4 26 
2 1,50 30 0,50 32 0,40 30,8 4,2 15 
2 1,50 30 0,50 32 0,50 34,0 1,0 4 
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Znaczna degradacja warunków pracy odbiornika optoelektronicznego oznacza zmniejszenie 
dostępnego budżetu mocy, co jest dokładnie przeciwne do zamierzonego celu redukcji strat 
przejścia. Dla utrzymania pomijalnego wpływu wzrostu przesłuchu międzykanałowego na 
czułość odbiornika konieczne jest utrzymywanie poziomu sygnału interferującego 15dB 
poniżej poziomu odbieranego w odbiorniku. Wymagany poziom izolacji może być określony 
przez analizę scenariusza najgorszego przypadku, co przedstawiono schematycznie na rys. 
6.3.2.  

 

 
 
Rys. 6.3.3.  Ponieważ system CWDM (zgrubny WDM) używa rozszerzonych (łatwiejszych) 
specyfikacji na kanały lambda niż DWDM co można połączyć z podziałem na pasma 
kanałowe i jest to związane z potencjalnie mniejszymi stratami w węzłach sieci 
metropolitalnej z wielokrotnymi kanałami.  
 

W tym przykładzie konieczna jest izolacja 43 dB, jeśli ma to zapewnić pomijalną 
degradację czułości odbiornika. Jednocześnie, istotnym pytaniem jest jaki wpływ posiadają 
straty przejścia filtru. Jeśli badać taki wpływ na obwód pętli dla różnych strat dostępu 
add/drop lub strat przejścia, to widać konieczność optymalizacji strat przejścia. Znajduje to 
wyraz w tabeli 6.3.2. Niskie straty i duża izolacja mogą być uzyskane w filtrach o bardziej 
złożonej konstrukcji. Jeśli dodano drugi filtr w ścieżce odejmowania, izolacja indywidualnych 
filtrów ulega kumulacji, ale straty przejścia w głównej ścieżce pozostają niskie.  

Zwracając się w kierunku co można usunąć z sieci światłowodowej, występują dwa 
główne elementy – monitory mocy i elementy multipleksujące, związane z zapewnieniem 
optycznego kanału nadzoru OSC (Optical Supervisory Channel). Monitory mocy oddzielają 
niewielką część wchodzącej i wychodzącej mocy multipleksowanej DWDM i pozwalają na 
nieinwazyjne połączenie optycznego sprzętu pomiarowego. Chociaż ekstrakcja mocy jest 
typowo na poziomie 10%, to straty wtrącenia elementów odgałęziających są typowo 0,2dB. 
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Jeśli każdy port wejścia i wyjścia jest wyposażony w taki system monitoringu, to całkowite 
wprowadzane straty mogą być znaczne i posiadać wpływ na budżet mocy.  

 

 
 
Rys. 6.3.4.  Światłowodowa pętla Metro DWDM gromadząca ruch. W pętli jest N lokalizacji 
gromadzących ruch, W – dostępnych długości fal, oraz B – zastosowanych pasm falowych. 
 

Optyczny kanał OSC jest używany w celu przekazywania informacji zarządzającej 
pomiędzy sprzętem sieciowym. Działa na swojej własnej odrębnej długości fali, która 
podlega ekstrakcji przed i wprowadzeniu po każdym urządzeniu sieciowym. Nawet w 
przypadku elementów o bardzo niskich stratach przejścia, obecność kanału OSC podwaja 
liczbę filtrów w każdym węźle gromadzącym ruch w sieci przykładowej. Wpływ monitorów 
mocy i sprzęgaczy kanału OSC na skalę całej sieci jest znaczny, co przedstawiono w tabeli 
6.3.3. Lepszym rozwiązaniem dla sieci Metro DWDM jest zapewnienie funkcji monitoringu 
wyłącznie w węźle centralnym pętli gromadzących ruch. W tej lokalizacji są obecne 
wszystkie kanały. Ponadto jest to miejsce lokalizacji operatora sieci.  

Istnieją dwie alternatywy wobec OSC w zakresie przekazywania informacji zarządzającej. 
Ruch zarządzający może być przekazywany bezpośrednio na kanałach optycznych. Może 
zarówno używać podstawowego pasma modulacji laserów (technika nie zmieniająca ruchu), 
albo może być nałożony na ruch w postaci ramki optycznej lub rozszerzeń do np. protokołu 
Ethernetu Gigabitowego. Podczas gdy straty OSC uniemożliwiają implementację auto-
odkrywania sieci, możliwość budowy większej sieci i eliminacja konieczności zastosowania 
wzmacniacza optycznego może zrównoważyć brak tej cechy sieci.  

Ustanowienie pasmowych grup kanałów polega na podziale dostępnego spektrum 
kanałowego na pasma i użycie filtrów pasmowych w celu dokonania zgrubnego podziału na 
WDM, tzw. CWDM, przed indywidualnymi filtrami kanałowymi, rys. 6.3.3. Posiada to dwie 
zasadnicze zalety: możliwość aktywnej migracji, takiej jak dodanie kanałów, będzie miało 
wpływ na pasmo a nie obciążenie całego kanału, co prowadzi do niższych strat węzłowych w 
lokalizacjach, gdzie zakończeniu ulega wiele kanałów. Pełne wykorzystanie metody 
pasmowania kanałów (podziału kanałów na pasma) możliwe jest tylko w przypadku wiedzy 
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gdzie pojawia się nowy ruch w sieci, w celu aktywnego przydziału pasm do odpowiednich 
lokalizacji ruchu. Jednakże często jest to niemożliwe do wykonania, a zły przydział 
pojemności pasma degraduje całą przepustowość sieci. 
 
Tabela 6.3.4. „Pasmowanie” w systemie DWDM. Obliczenia parametrów pętli 
światłowodowej DWDM dla różnych rodzajów podziału dostępnego pasma i różnych ilości 
elementów tworzących pętlę DWDM. 

 
 

Pasmowanie kanałów nie pomaga w przypadku konieczności dodania nowej lokalizacji do 
sieci. W przykładowej sieci na rys. 6.3.4. pasmowanie nie byłoby efektywne, ponieważ każda 
lokalizacja gromadząca ruch posiada tylko dwa filtry. Dodanie elementów pasmujących nie 
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poprawia strat przejścia miniętych lokalizacji a dodaje własne znaczne straty. Ponieważ kanał 
z największymi stratami podlega ekstrakcji jako pierwszy w węźle centralnym, pasmowanie 
w tym węźle nie może poprawić zasięgu kanałowego a redukuje go. 

Lepsze użycie budżetu mocy optycznej przy pomocy pasmowania występuje w przypadku 
wielokrotnych węzłów, z których każdy kończy znaczną liczbę kanałów. Występuje 
optymalna równowaga pomiędzy liczbą węzłów, liczbą kanałów i zastosowaną liczbą pasm 
falowych. Sieć, w tym przykładzie, jest pętlą gromadzącą ruch, gdzie występuje N- węzłów 
gromadzących ruch. Zakładamy, że system DWDM posiada dostępnych W długości fal. Fale 
te są używane w celu zapewnienia W/N+1 par kanałów pomiędzy każdym węzłem 
gromadzącym ruch i węzłem centralnym. Liczb zastosowanych pasm jest B, gdzie B<=N. 
Analizie podlega, jak poprzednio, kanał o największych stratach.  

 
Zakłada  się, ze kaskadowane rozdzielacze pasma zapewniają pasmowanie. To znaczy, 

jeśli są cztery pasma, jeden element dzieli pasmo na dwa i druga warstwa rozdzielaczy pasma 
dzieli każdy pół-kanał ponownie na dwa. Jeśli występuje osiem pasm, to konieczne są trzy 
warstwy rozdzielaczy.  Liczba potrzebnych rozdzielaczy pasma w każdym punkcie podziału 
lub połączenia pasma zależy od tego które pod-pasmo jest udostępniane. 

Analiza pokazuje, co podsumowano w tabeli, że w przypadku więcej niż ośmiu par 
kanałów kończących się w węźle, pasmowanie jest korzystne. W przykładowym pierścieniu 
gromadzącym ruch, liczba pasm razy liczba węzłów powinna pozostać mniejsza od liczby 
długości fal. Rzeczywiste sieci będą wykazywać tendencję do redukcji zalet pasmowania 
długości fal z powodu trudności zgrabnego przydziału kanałów i węzłów do pasm. Każda sieć 
musi być analizowana indywidualnie, z przydziałem węzłów i kanałów do pasm wykonanych 
tak aby równoważyć straty kanałowe i zapewnić pojemność dla dalszego wzrostu, 
[www.cisco.com////////whatiswdm.html]. 
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6. 4.  Europejski rynek DWDM  
 

Obecnie europejski rynek optycznych sieci transportowych bazuje głównie na 
pierścieniowej topologii SDH. Tradycyjni operatorzy, z których wielu posiada znaczne ilości 
kabli światłowodowych w ziemi, stosują na razie DWDM w wyjątkowych przypadkach. 
DWDM jest natomiast domeną nowych operatorów ukierunkowujących swoją działalność na 
rynek pan-europejski, tzn. zdecydowanie ponad-narodowy. Operatorzy pan-europejscy jak 
Cable&Wireless, KPNQwest oraz Ebone stosują od pewnego czasu DWDM, w celu 
oferowania większym klientom usług lambda. Usługi lambda polegają np. na dzierżawie 
długości fali, przełączaniu czy routingu długości fali, itp. Na razie jednak tego typu usługi są 
raczej wyjątkiem niż regułą. Zaakceptowany został, pomiędzy operatorami,  standard STM-16 
(2,5Gb/s) jako jednostkowa granularność pasma dla takich usług DWDM.  

Operatorskie pierścienie światłowodowe SDH są budowane z zastosowaniem 
multiplekserów dostępowych 2,5Gb/s lub 10Gb/s ADM (na ogół klasycznych elektronicznych 
a nie optycznych). Taka architektura jest znacznie ograniczona w sensie rozległości 
geograficznej. Poza pewnym zakresem głównej sieci szkieletowej, konieczne jest podłączanie 
wielokrotnych pętli SDH. Istnieje również ścisły limit na pasmo dla pętli SDH. Wraz ze 
wzrostem popytu na pasmo, konieczne jest fizyczne zwielokrotnienie pętli i tworzenie 
struktury piętrowej, wielowarstwowej. W wielkich światłowodowych sieciach pan-
europejskich, większość ruchu w pętlowej sieci szkieletowej posiada charakter tranzytowy, 
tzn. nie ulega zakończeniu w tej pętli. Zamiast tego wchodzi do głównego pierścienia z 
pierścienia wejściowego i wychodzi do innego pierścienia. Niektórzy operatorzy używają 
cyfrowych sieci połączeń DXCs (Digital Cross-Connects) co komplikuje topologię sieci.  

Alternatywą dla architektury pierścieniowej jest sieć oczkowa (mesh network). W celu 
unowocześnienia sieci pierścieniowej operator kablowy lub właściciel sieci musi wymienić 
jednocześnie wszystkie węzły dostępowe ADM, czasami na znacznym obszarze 
geograficznym. Operatorzy sieci oczkowej mogą zwiększać pojemność stopniowo, 
wymieniając pojedyncze łącza. Sieć oczkowa może znacznie lepiej zabezpieczać ruch 
poprzez współdzielone odtwarzanie oczek. W ten sposób, pojemność zabezpieczająca nie jest 
rezerwowana dla każdego obwodu, zamiast tego jest dzielona i przyznawana tylko w 
przypadku awarii. Systemy SDH DXC miały zapewnić wszystkie te wymienione wyżej cechy 
sieci, ale na rynku europejskim sytuacja była odmienna. Tylko ograniczona liczba operatorów 
instalowała systemy DXC. Nawet jeśli były zainstalowane, to używano ich do połączeń 
między pierścieniami a nie do budowy sieci oczkowej. Systemy DXC były zbyt drogie, nie 
skalowalne i czasy ich odtwarzania były zbyt wolne. Po uszkodzeniu linii, konieczny ruch 
sygnalizacyjny pomiędzy sprzętem omijającym uszkodzenie, jest tak znaczny, że 
uniemożliwia to szybką reakcję mechanizmów odtwarzania w sieci oczkowej SDH, w sensie 
dorównania szybkości mechanizmom zabezpieczających w pierścieniu – rzędu 50ms dla 
zabezpieczenia podsieci i 200ms dla zabezpieczenia dzielonego pierścienia.  

Obecnie te wszystkie reguły ulegają zmianie. Wchodzą na rynek inteligentne przełączniki 
optyczne – znane jako inteligentne połączenia optyczne OXCs (Optical Cross-Connects). 
OXC stają się prawdziwą podstawą budowy sieci oczkowych, ponieważ nie posiadają wad i 
nie związane są ze złym dziedzictwem przełączników elektronicznych DXC. Zasadnicze 
zalety OXC to: wprowadzenie technologii sieci oczkowej do samego rdzenia sieci 
szkieletowej, możliwość działania hybrydowego – w zakresie przełączania - zarówno czysto 
optycznego jak i elektronicznego, dokładne rozłożone techniki kontroli, używanie 
sygnalizacji i routingu IP. Wiele europejskich, optycznych, szkieletowych sieci 
pierścieniowych rozpoczęło migrację w kierunku architektury hybrydowej – używającej 



Optyczne Zwielokrotnienie Transmisji w Telekomunikacji Światłowodowej 

DWDM  -  Technologia, Pomiary, Eksploatacja, Rozwój 
290 

rdzeniowej warstwy oczkowej w celu transmisji wielkich ilości ruchu, podczas gdy 
pierścienie migrują w kierunku agregacji ruchu i mniejszego ruchu tranzytowego.  

Podstawowymi czynnikami tych procesów są skalowalność i koszty. Systemy SDH DXCs 
są ograniczone do ekwiwalentu najwyżej ok. 1000 portów STM-1 (155Mb/s). Obecnie wielu 
producentów optycznego sprzętu telekomunikacyjnego rozpoczęło produkcję seryjną i 
sprzedaż na terenie Europy inteligentnych przełączników optycznych następnej generacji z 
liczbą portów o dwa rzędy wielkości większą niż SDH DXC. Te nowe platformy sieci 
optycznych mogą być podzielona na dwie kategorie: systemy OEO, z konwersją opto – 
elektroniczno – optyczną, oraz systemy OOO, przełączniki całkowicie optyczne, które 
podczas procesu przełączania nie dokonują konwersji sygnału.  

Po pewnym czasie, przełączniki optyczne przesuną sprzęt SDH na brzegi sieci. Węzły 
dostępowe SDH ADM będą służyć głównie jako urządzenia agregacyjne a znacznie mniej dla 
celów tranzytu ruchu. Optyczne przełączniki rozpoczynają budowę rdzeniowej warstwy 
górnej sieci transportowej, przenosząc coraz więcej ruchu szkieletowego i coraz częściej 
zabezpieczając ten ruch. Istniejące pierścienie SDH będą ewolucyjnie odciążane. Przełączniki 
optyczne zapoczątkowują w architekturze sieci oczkowych znacznie efektywniejsze metody 
odtwarzania. Umożliwia to wprowadzanie nowych poziomów różnicowania usług, z różnymi 
klasami zabezpieczenia, od podstawowego do pełnej gwarancji.  
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7.   Standaryzacja DWDM 
 

Standardy międzynarodowe w przemyśle telekomunikacyjnym są definiowane głównie 
przez dwie organizacje: Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ITU (Genewa) oraz 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniki IEC (Genewa). ITU definiuje standardy 
aplikacyjne. IEC definiuje standardy wyrobów. ITU i IEC współpracują blisko z 
regionalnymi agencjami standaryzacyjnymi jak np. Zrzeszenie Przemysłu 
Telekomunikacyjnego TIA (Telecom Industry Association, USA), Europejski Instytut 
Standardów  Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunication Standard Institute), 
TTC Japonia. Członkami ITU i IEC są kraje. Proces decyzyjny bazuje na dyskusji i pracy nad 
propozycjami standardów. Przygotowywanie standardu nowej technologii trwa zwykle kilka 
lat. IEC posiada formalne związki z ISO,  ITU i WTO oraz CENELEC (European Committee 
for Electrotechnical Standardization).  

W zakresie DWDM standardy są przygotowywane od strony technicznej w USA przez 
IEEE oraz EIA/TIA – niezależna organizacja  - część ANSI, Telcordia Technologies 
(Bellcore). Na poziomie międzynarodowym standardy w zakresie DWDM są opracowywane 
przez ITU i IEC.  

 
Tabela 7.1. Struktura Komitetu Technicznego IEC TC89 FIBER OPTICS 

Technika Światłowodowa 
Łącznicy 

Sektor Standaryzacji Telekomunikacji ITU: ITU-T 
Pod-Komitet IEC 100D –Dystrybucyjne Systemy Kablowe 

Grupy Robocze 
WG1: Terminologia i Symbolika 

WG4: Kalibracja światłowodowego sprzętu pomiarowego 
WG7: Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne dla techniki światłowodowej 

Pod-Komitety 
SC86A: Światłowody i Kable 

WG1: Światłowody 
WG3: Kable 

SC86B: Połączenia światłowodowe i elementy bierne 
WG4: Metody Pomiarowe 

WG6: Specyfikacje połączeń światłowodowych 
WG7: Specyfikacje Elementów 

SC86C:  Systemy światłowodowe i elementy aktywne 
WG1: Systemy i elementy aktywne 

WG1: Systemy 
WG3: Wzmacniacze optyczne 
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Tabela 7.2. Struktura Komitetów Techniki Światłowodowej TIA FO2 i FO6 
Łącznicy:  DOD,  ITU-T, IEC TC-86, SC86A, SC86B, SC86C, TAGs 

FO2.1-Systemy jednomodowe FO6.3.8-Niezawodność elementów biernych 
FO2.1.1-Wzmacniacze optyczne  FO6.3.10-Specyfikacje złączy 

światłowodowych 
FO2.1.2-Projekt transmisji jednomodowej FO6.6-Włókna i materiały 

FO2.2-Cyfrowe systemy wielomodowe FO6.6.1-Pomiary światłowodów 
wielomodowych 

FO2.2.1-Modowa zależność pasma FO6.6.2-Dokumentacja specyfikacji 
światłowodów 

FO2.3-Optoelektronika FO6.6.3-Włókna czujnikowe 
FO2.4-Terminologia optyczna i 

bezpieczeństwo 
FO6.6.5-Włókna jednomodowe 

FO2.5-Produkcja kabli światłowodowych FO6.6.6-Włókna typu step-index 
FO2.6-Niezawodność światłowodów i 

elementów optoelektronicznych 
FO6.6.7-Pokrycia światłowodów 

FO6.1-Polowe narzędzia montażowe i 
testowania dla techniki światłowodowej  

FO6.6.8-Długoterminowa niezawodność 
światłowodów  

FO6.1.1-Metrologia i kalibracja FO6.6.9-Współpraca międzynarodowa w 
zakresie standardów światłowodowych 

FO6.3-Połączenia optyczne FO6.7-Kable światłowodowe 
FO6.3.1.-Niezawodność połączeń klejonych 

w złączach światłowodowych 
FO6.7.1-Wydawnictwa światłowodowe 

normalizacyjne 
FO6.3.3-Pomiary geometryczne 

rozłączalnych złączy światłowodowych 
FO6.7.10-Kolorowe kodowanie kabli 

światłowodowych 
FO6.3.4-Standardy złączy FO6.7.14-Podatność na wodór 

FO6.3.5-Bierne  odgałęzienia światłowodowe FO6.7.16-Taśmowe kable światłowodowe 
FO6.3.6-Światłowodowe złącza trwałe i 

obudowy 
FO6.9-Czujniki światłowodowe 

 FO6.9.4-Złącza światłowodowe PN 
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8.  Rozwój systemów DWDM 
      Podsumowanie  
 
 

W obliczu gwałtownego wzrostu dostępu do Internetu i wzrastającego popytu na szybką 
transmisję danych i wideo, dostawcy usług starają się rozszerzyć pojemność informacyjną 
swoich sieci światłowodowych. Z wielu dostępnych opcji DWDM daje obietnicę rozwiązania 
najszybszego oraz uzasadnionego technicznie i ekonomicznie. Mówiąc emfatycznie, głód 
pasma wydaje się nienasycony. W niektórych regionach świata tylko sam dostęp do Internetu 
wzrasta 300% rocznie. Dodając do tego faksy, wielokrotne linie telefoniczne, modemy, 
telekonferencje, transmisję danych i wideo, powoduje potrzebę znacznego zwiększenia 
przepływności informacyjnej dalekosiężnych sieci szkieletowych oraz szybkich lokalnych 
sieci dostępowych. Istnieją trzy rozwiązania: dodać więcej światłowodów – jest 
rozwiązaniem stosunkowo drogim i często trudnym oraz czasochłonnym w realizacji; 
zastosować szybszy system zwielokrotnienia czasowego TDM, zastosować system 
zwielokrotnienia optycznego transmisji WDM.  

 

 
 
Rys. 8.1..  Czas odpowiedzi systemu telekomunikacyjnego w milisekundach w funkcji 
zawartości informacyjnej w bitach w dla różnych usług, [Heinrich Hertz Institute].  
 

Zarówno WDM jak i TDM powiększają pojemność, używając pojedynczego światłowodu 
do transmisji wielokrotnych strumieni danych. TDM alokuje ruch w osobnych szczelinach 
czasowych. WDM przenosi ruch na osobnych długościach fali. TDM przenosi ruch w 
standardzie szybkości np. 2,5Gb/s, czy 10Gb/s a ostatnio 40Gb/s, a WDM przenosi te sygnały 
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osobno na każdej długości fali, również na pojedynczym światłowodzie. Oba systemy 
używają obecnie najczęściej interfejsu optycznego Sonet/SDH w celu połączenia urządzeń 
sieci optycznej z systemem elektronicznym zapewniającym transmisję, przełączanie, 
wzajemne połączenia i funkcje zarządzania. Sonet także może być użyty na krótkich 
odległościach w celu połączenia dwóch systemów WDM bez potrzeby konwersji sygnału do 
postaci elektronicznej.  
 

 
 
Rys. 8.2.  Opcje ewolucyjne sieci telekomunikacyjnych, [Univ. of Gent].  
 

Opierając się na hierarchii Sonet następny przyrostowy krok od 10Gb/s TDM został 
ostatnio zrobiony na poziom 40Gb/s. Przy tej szybkości transmisji, a szczególnie przy 
następnych krokach, przewiduje się, że testowane będą ograniczenia technologii Sonet. Skok 
pojemności będzie wymagał od operatorów usług korekcji swoich systemów do kolejnego 
poziomu szybkości transmisji i zakupów początkowo większych pojemności niż potrzeba. Z 
drugiej strony technologia WDM umożliwia dostarczycielom usług wzrost proporcjonalny do 
popytu, i ewolucyjny rozwój infrastruktury poprzez zwiększenie zwielokrotnienia optycznego 
i wprowadzanie nowych generacji systemów TDM.  

Początkowo technologia WDM znaczyła zwiększenie pojemności każdej pojedynczej linii 
światłowodowej z jednej do dwóch długości fali, bez istotnych zmian technologicznych. Dwa 
kanały szybko dały drogę czterem oraz ośmiu pomiędzy 1994 – 1995 rokiem, szesnastu w 
roku 1996 oraz osiemdziesięciu w 1998. Szybkość bitowa, stała przez kilka lat na poziomie 
2,5Gb/s została podwyższona do 10Gb/s i 40Gb/s w 2001. Popularny komercyjny system 
WaveStar firmy Lucent dostarcza 40 lub 80 kanałów WDM po 10Gb/s każdy. WDM pozwala 
operatorom kablowym modernizować istniejące linie światłowodowe i osiągać w nich 
znaczny wzrost przepływności w bardzo krótkim czasie. WDM powiększa pojemność 
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informacyjną samej sieci szkieletowej. Możliwe jest w ten sposób szybkie odciążenie 
przeciążonych obszarów sieci. Konkretnej gałęzi sieci można przydzielić więcej długości fali. 
Technologia WDM jest łatwiejsza, bardziej efektywna i mniej kosztowna na kanał niż każda 
inna technologia konkurencyjna. Światłowodowe systemy dalekosiężne DWDM pozwalają na 
budowę sieci o przepływnościach terabitowych, pozwalają na zwiększenie odległości 
międzywęzłowych.  
 

 
 
Rys. 8.3.  Ewolucja składowych technicznych i parametrów sieci telekomunikacyjnych w 
czasie, [Horizon Project – ACTS].  
 
 

DWDM rozszerza pojemność transmisyjną zainstalowanego światłowodu poprzez 
przyznanie sygnałom indywidualnych długości fal (czy częstotliwości) wewnątrz określonego 
pasma falowego. Sygnały są multipleksowane na jeden światłowód. DWDM jest niezależne 
od szybkości transmisji bitowej i formatu, pozwalając na integrację wewnątrz istniejącej sieci. 
Jeśli chodzi o światłowód i wzmacniacze, to nie ma znaczenia jaki rodzaj informacji 
przepływa, byle tylko była to informacja cyfrowa. Obecnie pojawia się pytanie jak gęsto 
można upakować kanały DWDM zanim będzie to miało wpływ na szybkość transmisji. Im 
szybciej modulowany jest laser, tym szersze spektrum sygnału. Dla bardzo dużych szybkości 
transmisji kanały nie mogą być zbyt gęsto na jednym światłowodzie. Trwają prace nad 
opracowaniem rodzajów światłowodów optymalizowanych dla DWDM. Jednym z takich 
światłowodów jest AllWave Lucenta posiadający jednorodne pasmo transmisji w obszarach 
S, C i L. Niedostępne są jednak jeszcze komercyjne wzmacniacze pokrywające całe pasmo 
falowe. Tak  więc światłowód ten znalazł, na razie, szerokie zastosowania w metropolitalnych 
systemach DWDM.  
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Istotnym parametrem jest separacja międzykanałowa DWDM. Kilka lat temu standardem 
była separacja 200GHz. Teraz standardem stało się 50GHz. Wraz ze wzrostem  gęstości 
upakowania kanałów stabilność długości fali staje się parametrem krytycznym. Dla systemów 
z separacją międzykanałową 200GHz, tolerowany jest nawet znaczny dryft termiczny 
długości fali, oraz zjawiska starzenia elementów a w szczególności laserów i 
multiplekserów/demultiplekserów falowych. Dla separacji 100GHz znane są i działają 
skutecznie stosunkowo proste technologie stabilizacji pracy elementów systemu DWDM. Dla 
tych systemów stroi się je jednorazowo i zapewnia to ich prawidłową pracę przez cały okres 
życia. Problemy zaczynają się dla gęstszego upakowania kanałów, a docelowo rozważane są 
systemy o separacji 10GHz. Dla gęstszego upakowania kanałów, już praktycznie od separacji 
50GHz konieczne jest zastosowanie pewnych form stabilnego zablokowywania kanałowych 
długości fal. Czyni się to poprzez aktywny wpływ na pracę lasera bądź poprzez zastosowanie 
odpowiednich stabilnych filtrów, a w przyszłości przez połączenie obu tych metod. Układ 
sprzężenia zwrotnego kontroluje i steruje chłodziarką lasera w celu utrzymania stałości 
generowanej długości fali. Obecnym celem jest integracja pełnego mechanizmu 
zablokowywania długości fali lasera w jego własnej obudowie.  

Popyt na gęstsze upakowanie kanałów i wyższe szybkości działania pojedynczych 
kanałów DWDM wywiera ogromny nacisk na rozwój innych elementów systemu jak nowych 
generacji światłowodów, wzmacniaczy i źródeł. Problemem najbardziej krytycznym jest 
opanowanie produkcji masowej wymienionych elementów, przy ciągle jeszcze braku 
dostatecznie szerokich norm technicznych w tym zakresie. Produkcja masowa wymaga 
wprowadzenia automatyzacji, standaryzacji obudów, opracowania całkowicie 
automatycznych procesów pomiarowych wspomagających produkcję i zwiększających uzysk 
produkcyjny. Konieczne jest opracowanie powtarzalnych technik dokładnego związania 
technologii elementów aktywnych z długością emitowanej przez nie długości fali. Obecnie 
dla każdego kanału konieczny jest oddzielny laser. Każdy nadajnik DWDM 2,5Gb/s czy 
10Gb/s posiada 80 kanałów – dosłownie 80 oddzielnych laserów wykonujących te samo 
zadanie. Poszukiwane są rozwiązania zastąpienia takiego nadajnika znacznie mniejszą ilością 
laserów przestrajanych.  

Postępy we wzmacniaczach optycznych są odpowiedzialne za redukcję ilości elementów 
sieci. Najpopularniejszym typem wzmacniaczy są światłowodowe erbowe. Erb zawieszony w 
osnowie szkła światłowodu jest energetyzowany światem o specyficznej długości fali, co 
powoduje że światłowód działa jako medium wzmacniające dla przepływającego sygnału 
optycznego. Pompy optyczne dla światłowodowych wzmacniaczy erbowych posiadają 
długość fali 980nm i 1480nm. Budowę sprawnych i tanich wzmacniaczy erbowych ogranicza, 
między innymi, ograniczony poziom mocy pomp półprzewodnikowych. Ko-domieszkowanie 
iterbem światłowodowych wzmacniaczy erbowych, pompowanych laserami z ciała stałego 
980nm, z kolei pompowanych diodami, pozwoliło ostatnio na zwiększenie mocy wyjściowej 
wzmacniaczy światłowodowych do poziomu ok. 30dBm. Takie rozwiązanie obniża koszt 
generacji światła 1550nm. Specjalne wzmacniacze są niezbędne do pracy w poszerzonym 
długofalowym paśmie transmisyjnych rozciągającym się od 1560nm aż do ponad 1600nm. 
Konieczne są też dla tego zakresu laserowe źródła światła i modulatory elektro-absorpcyjne.  

Wraz ze zwiększaniem odległości transmisyjnych i zwiększaniem szybkości transmisji do 
40Gb/s i powyżej, aż do 100Gb/s, wchodzi w grę inne ograniczenie – czułość systemu 
transmisyjnego na dyspersję światłowodową. Typowo, obecnie, systemy 10Gb/s są 
ograniczone do 100km. Przekroczenie tej odległości wymaga zastosowania łańcucha 
wzmacniaczy. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie światłowodu kompensującego 
dyspersję. Niestety takie światłowody kompensujące są wysoko stratne. Podczas kompensacji 
dyspersji światłowodu transmisyjnego przy pomocy pętli światłowodu o dokładnie odwrotnej 
charakterystyce, charakterystyka wyjściowa powinna znacznie redukować dyspersję 
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całkowitą do akceptowalnego poziomu dla danej długości transmisji. Wzmacniacze na 
każdym końcu takiego skompensowanego odcinka transmisyjnego kompensują straty 
światłowodu o przeciwnej charakterystyce dyspersyjnej. Być może najlepszym rozwiązaniem 
będzie połączenie w przyszłych rozwiązaniach wzmacniaczy kompensacji dyspersji. Jednak 
dla systemów bez-wzmacniaczowych nadal będzie konieczne stosowanie odrębnej 
dyspersyjnej kompensacji w postaci np. elementu dyskretnego wtrącanego w tor, w 
odpowiednim jego miejscu.  

Znacznie szersze pasmo indywidualnych kanałów, obejmujące obecnie dziesiątki GHz, 
wymaga znacznie lepszej kontroli profilu wzmocnienia wzmacniacza optycznego. Typowo 
wzmocnienie dla standardowego, prostego, nie optymalizowanego wzmacniacza 
światłowodowego nie jest płaskie w użytecznym paśmie falowym. Dla długich dróg 
transmisji, szereg wzmacniaczy powoduje niedopuszczalne znaczne zróżnicowanie poziomu 
sygnału w kanałach i silną dominacje niektórych kanałów nad innymi. Płaska charakterystyka 
w paśmie jest idealna. Wymaga to jednak zastosowania dość skomplikowanych obecnie 
technik wyrównywania wzmocnienia. Niektóre z tych technik wyrównywania związane są ze 
wzrostem poziomu szumów systemowych, inne wymagają złożonych systemów filtrów lub 
wyższej mocy pompowania. Dopiero ostatnio zaproponowano zastosowanie modulowanych 
światłowodowych siatek braggowskich. Niestety wszystkie te metody podrażają koszty i tak 
już dość drogiego wzmacniacza światłowodowego.  

Od czasu swego powstania przemysł telekomunikacyjny nigdy nie przechodził tak 
dramatycznych zmian jak w okresie ostatniego dziesięciolecia. Liberalizacja i konkurencja 
powodują poważną restrukturyzację rynku telekomunikacyjnego. W aspekcie tych szybkich 
zmian, bardzo trudno jest przewidywać, jak telekomunikacja światłowodowa będzie 
ewoluować w nadchodzących latach. Przyjmując pewne założenia rozwoju telekomunikacji, 
głównie poprzez technologię DWDM, można nakreślić rodzaj mapy najbardziej 
prawdopodobnych scenariuszy na najbliższe 10 lat. W rozwoju telekomunikacji bierze udział 
szereg współzawodniczących technologii – tworzących jej infrastrukturę. W rozwoju 
telekomunikacji bierze także udział szereg czynników popytu – stabilizujących i tworzących 
usługi. Tak złożony proces może być analizowany tylko strefowo. Tutaj ograniczymy się do 
scenariuszy ewolucji parametrów technicznych i architektury sieci, zakładając DWDM jako 
podstawę technologiczną.  

Należy także dodać, że telekomunikacja światłowodowa będzie nadal rozwijać się na 
świecie w sposób niejednorodny. Choć wiele technologii, odpowiednich dla poziomu LAN, 
SAN, MAN i WAN,  staje się szeroko dostępnych i stosunkowo tanich, np. GbE/CWDM, 
METRO to jednak multi-terabitowe technologie DWDM sieci szkieletowych pozostaną 
zawsze bardzo drogie. Do tego stopnia drogie, że nawet różnica pomiędzy warunkami 
inwestycyjnymi w Europie i USA nie będzie łatwa do przezwyciężenia w najbliższym czasie. 
Specyfika rozwoju telekomunikacji światłowodowej w USA pozostanie odrębna na długi 
okres czasu od reszty świata.  

Usługi ruchome dokonują przebudowy telekomunikacji niejako od wewnątrz, gdyż od 
początku były wprowadzane przez, często tych samych co dla telefonii stacjonarnej, 
operatorów systemowych. Internet, w odróżnieniu od tego, dokonuje niejako inwazji 
telekomunikacji z zewnątrz. Sukces Internetu jest spowodowany współistnieniem szeregu 
złożonych czynników: technologicznych, ekonomicznych, także socjologicznych, których 
łączny wpływ jest trudny do przewidzenia. Szybki rozwój nowych usług związanych z 
Internetem zwiększa nacisk popytu na wszystkie istniejące sieci i przez to stymuluje szybki 
wzrost ich parametrów technologicznych do granic obecnych możliwości.  

W celu oceny ewolucji wymaganych pojemności transmisyjnych sieci 
telekomunikacyjnych, należy oszacować potencjalne zmiany wymagań użytkowników. 
Użytkownika nie interesuje przepływność bitowa jego połączenia do Internetu, ani rodzaj 
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transmisji pakietowej IP czy ATM. Zamiast tego, użytkownik oczekuje, że otrzyma żądaną 
ilość informacji w czasie proporcjonalnym do rodzaju aplikacji jakiej używa. Rys. 8.1. 
przedstawia szacunkową przestrzeń pracy niektórych aplikacji multimedialnych, ujawniając 
wprost potrzebę dostarczenia użytkownikowi znacznego pasma transmisyjnego. Nowe usługi 
będą wymagać znacznie bardziej złożonych charakterystyk sieci niż jedynie szerokiego 
pasma. Ważne staną się takie parametry, w porównaniu z usługami klasycznymi, jak: 
elastyczność sieci ze względu na asymetrię ruchu, większe pasmo, komunikacja 
dwukierunkowa, oraz gwarancja jakości usług w funkcji kosztów – konfigurowane na 
indywidualne życzenie użytkownika (klienckie QoS).  

W celu dostosowania się do takiej mieszanki wymagań, sieć musi być w znacznym 
stopniu adaptacyjna. Na rys. 8.2. przedstawiono schematycznie możliwe scenariusze 
ewolucyjne sieci optycznej WDM. Po stronie dostępowej sieci, pierwszy etap ewolucji polega 
na powolnym zbliżaniu się światłowodu do miejsca lokalizacji indywidualnego użytkownika. 
Ostatni, coraz krótszy, odcinek kabla miedzianego może służyć do transmisji ADSL. 
Hybrydowe kable światłowodowo - koncentryczne doprowadzają sygnał światłowodem do 
grupy użytkowników i następnie rozprowadzają go kablem koncentrycznym. Programy te 
posiadają nazwy np. Światłowód do rozgałęźnika, do krawężnika i ostatecznie do domu 
(Fiber to the Curb - FTTC, Fiber to the Home - FFTH). Takie rozwiązania umożliwiają 
szybkość transmisji do 10Mb/s w kierunku do użytkownika, spełniając znaczną część 
obecnych, do roku 2002, wymagań użytkowników indywidualnych i małych biur. 
Ewolucyjne skracanie długości kabla miedzianego może zapewnić transmisję VDSL do 
50Mb/s. Dostęp na kablu miedzianym będzie migrował w kierunku dostępu na 
światłowodzie. Przewidywany popyt indywidualnego użytkownika rzędu 100Mb/s w roku 
2010 zaspokoić może tylko światłowód. Łącze światłowodowe mogłoby bazować na 
technologii biernej sieci optycznej – PON, a w dalszej przyszłości sieci aktywnej SuperPON 
ze wzmacniaczami optycznymi. Przewiduje się, że 90% dostępu do sieci będzie wówczas 
realizowana na światłowodzie a 10% na kablu miedzianym. Dodatkowo do rozwoju sieci 
kablowej, dostęp radiowy i ruchomy, oraz integracja wielu usług w ramach tego dostępu, 
będzie nakładał swój popyt na internetową infrastrukturę telekomunikacyjną.  

Sieć transportowa przenosi ruch zagregowany z sieci dostępowych i niektóre 
przewidywania [www.fibers.org] mówią o konieczności przepustowości łączy 
światłowodowych rzędu 1Tb/s do roku 2010, rosnące do 10Tb/s do roku 2015. Rys. 8.2. 
pokazuje jak sieć transportowa mogłaby ewoluować aby wspierać takie pojemności. W chwili 
obecnej znaczna ilość sieci ewoluuje w kierunku architektury SDH. Sieć transportowa składa 
się z oczek połączeń cyfrowych DXCs łączących pierścienie. Pojemności łączy w sieciach 
dalekosiężnych są zwielokrotniane poprzez wprowadzanie WDM. Całkowite pojemności są 
obecnie rzędu 100 x 2,5Gb/s lub 100 x 10Gb/s na światłowód, z dalszą możliwością 
zwiększenia współczynnika zwielokrotnienia do kilkuset w najbliższym czasie. Dalszy 
ekonomiczny rozwój sieci wymaga wizualizacji optycznej warstwy transportowej WDM, jak 
pokazano na rys. 8.2. Warstwa jest funkcjonalnie podobna do elektronicznej sieci SDH, 
zawierającej siatkę połączeń optycznych łączącej pierścienie optyczne. Warstwa optyczna 
umożliwia znacznie większe pojemności transmisyjne. Utworzenie warstwy optycznej jest 
kluczowe dla ewolucyjnego rozwoju sieci, ponieważ jest ona efektywnie przezroczysta dla 
przepływności i formatów sygnałów. Warstwa zapewnia dostęp dla różnego rodzaju 
technologii. Na przykład, rys. 8.2. pokazuje jak może istnieć otwarty interfejs poprzez który 
sygnały IP, ATM, SDH mogą być transportowane bezpośrednio przez sieć. W innym 
scenariuszu, VDSL mógłby być zastosowany do przenoszenia lokalnie generowanego ruchu 
IP. Ruch ten następnie byłby ładowany na ATM i dalej transportowany poprzez optyczną 
warstwę transportową SDH.  
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Lewa strona rys. 8.3. ilustruje, w nieco inny sposób, scenariusz ewolucyjny transmisji 
pakietowej. Komórki ATM i pakiety IP są routowane poprzez warstwę routującą pakiety, 
zawierającą optyczne połączenia pakietowe – POXCs. Transportowa warstwa optyczna, 
będąc przezroczystą, może wówczas być użyta dla bardzo szybkiej transmisji dalekosiężnej 
takich pakietów. Rys. 8.3. podsumowuje niektóre z podstawowych parametrów sieci 
telekomunikacyjnej w funkcji czasu.  

Przewiduje się, że systemy DWDM wejdą masywnie na rynek, nie tylko dalekosiężny, ale 
przede wszystkim zastosowań metropolitalnych, wielkich i szybko dostępnych hurtowni 
danych, lokalnych i prywatnych. Niektóre firmy (np. AT&T oraz MCI ) ogłaszają programy 
wdrożenia systemów 40Gb/s zwielokrotnionych optycznie na istniejące jednokrotne systemy 
2,5Gb/s. W takich sieciach będzie możliwe multipleksowanie do wybranych grup 
użytkowników lub usług na indywidualnych pasmach falowych. Sieci szerokopasmowe staną 
się łatwiejsze do utrzymania, eksploatacji i zarządzania. Operatorzy sieci będą mogli 
dzierżawić bezpieczne długości fal i zapewniać multipleksowanie dostępowe, routowanie 
optyczne, co zwiększy niezawodność i zarządzalność sieci.  

Sieci optyczne stają się rzeczywistością. Celem w przyszłości jest sieć całkowicie 
optyczna wolna od konwersji opto-elektrycznej. Dzisiaj gęste systemy WDM zapewniają 
pojemność bez kosztów kładzenia dodatkowych kabli optycznych. Liczba dzisiaj dostępnych 
kanałów nie zatrzyma się na takim poziomie. W niedalekiej przyszłości sieci optyczne będą 
posiadać bezpośrednie interfejsy ze znaczną różnorodnością protokołów  transmisyjnych, 
łącząc wiele kanałów o różnych długościach fali. Szczególnie, poprzez routowanie długości 
fal, części sieci będą routowane do specjalnych zastosowań, pozwalając na dzielenie zasobów 
sieci w czasie rzeczywistym.  

Bazując na przewidywalnym rozwoju technologii DWDM, firmy takie jak np. Lucent i 
wiele innych opracowują założenia do budowy systemów DWDM wykorzystujących techniki 
programowanego przestrajania laserów konieczne do zarządzania wielkimi multiplekserami 
dostępowymi dla wielu set kanałów (od 300 do 800). Długości fal będą łatwo alokowane do 
różnych celów transportowych cyfrowych i analogowych. Różne terminale sieciowe mogą 
używać różne formaty modulacji i mogą podlegać indywidualnemu rozwojowi, bez 
konieczności rekonfiguracji sieci.  

Wraz z rozszerzeniem zastosowań sieci optycznych i akceptacji szerokich standardów 
technika ta doprowadzi do zasadniczej redukcji jednostkowych kosztów transmisji. 
Wielokrotne rozgałęźniki optyczne i multipleksery WDM używane w architekturze 
broadcastingu 1550nm z nakładką 1310nm doznają stopniowych znacznych redukcji cen. 
Wraz z maleniem cen nowe rozwiązania systemowe penetrują rynki lokalne takie jak 
korporacyjne sieci danych. W takich sieciach technologia DWDM oferuje wysoko efektywne 
użycie istniejącej infrastruktury światłowodowej. Początkowo WDM było zbyt kosztowne dla 
sieci metropolitalnych. Znaczne obniżki cen w tym zakresie i  poprawa możliwości 
zarządzania siecią ze zwielokrotnieniem optycznym spowodowały ogromne przyspieszenie 
zastosowań. W następnych latach będziemy świadkami dalszego szybkiego rozwoju techniki 
DWDM, głównie napędzanego wzrostem Internetu, Intranetów i Extranetów, 
Szerokopasmowych usług rezydencyjnych, i szybkich międzynarodowych usług transmisji 
danych.  
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