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LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống thông tin quang hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng , bao trùm từ
đầu cuối phía người dùng mạng truy cập đến các hệ thống mạng lõi quốc gia
và đa quốc gia. Tại Việt Nam, mạng lõi quang đã được khai thác từ những
năm 1990 và được triển khai ngày càng rộng rãi. Hiện nay, hệ thống cáp
quang đã được phát triển nhanh chóng đến tận các thuê bao là những hộ gia
đình. Thực tế này khiến các kỹ sư thiết kế, vận hành và khai th ác hệ thống
truyền dẫn cần có được một nền tảng vững vàng về hệ thống thông tin quang.

Đây là một lĩnh vực phát triển rất nhanh chóng trong cả các hướng nghiên
cứu và các tiêu chuẩn ứng dụng công nghiệp. Việc tham khảo các tiêu chuẩn
quốc tế, sách và các bài báo nghiên cứu khoa học là bắt buộc. Tuy nhiên, để
hiểu được bản chất của hệ thống, cần có các kiến thức về vật lý quang học,
hiểu được các hiệu tượng phi tuyến đặc thù và nắm được nguyên lý hoạt
động của các thiết bị . Điều này gây không ít khó khăn cho các kỹ sư .

Cuốn sách này được biên soạn không có tham vọng thay thế cho các tài
liệu tham khảo quốc tế khác. Mục đích chủ yếu là giúp cho các sinh viên,
học viên cao học và các kỹ sư trong ngành Viễn thông, lĩnh vực truyền dẫn
quang có được các khái niệm nền tảng một cách khái quát và cô đọng nhất.
Cuốn sách này có thể được xem như bước đệm để giảm thời gian và công
sức khi tiếp cận với các tài liệu quốc tế về hệ thống thông tin quang.

Nội dung sách bao quát từ các thiết bị chủ chốt đến các mạng quang đang
được khai thác hiện nay. Tuy nhiên, thông tin tập trung chủ yếu vào lớp vật
lý và thiết bị quang học trong hệ thống. Nội dung sách là tổng hợp kiến thức
từ kinh nghiệm thực tế của tác giả, các cuốn sách phổ biến được giảng dạy
trong các trường đại học trên thế giới, các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn
thông Quốc tế ITU-T và các bài báo nghiên cứu khoa học mới nhất của
IEEE và OSA.

Do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức, các sai sót là không thể tránh
khỏi. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để hoàn
thiện hơn trong lần tái bản sau.

Mọi góp ý xin vui lòng gởi về địa chỉ : Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện -
Điện tử, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, số
268, Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tác giả
TS Phạm Quang Thái
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CRZ Chirped Return to Zero
CSRZ Carrier Suppressed Return to Zero
CW Continuous Wave
CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing
DBR laser Distributed Bragg Reflector Laser
DCF Dispersion Compensation Fiber
DFB laser Distributed Feedback Laser
DM-ROADM Multi-Degree Re-Configurable Optical Add/ Drop Multiplexer
DPSK Differential Phase Shift Keying
DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying
DSP Digital Signal Processing
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing
EAM Electroabsorption Modulator
EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier
FC Ferrule Connector
FC/APC Ferrule Connector/ Angled Physical Contact
FC/PC Ferrule Connector/ Physical Contact
FEC Forward Error Correction
FIR Finite Impulse Response
FOADM Fixed Optical Add/ Drop Multiplexer
FP laser Fabry Perot laser
FWM Four Wave Mixing
GEM Gpon Encapsulation Method
GMPLS Generalized Multi-Protocol Label Switching
GPON Gigabit-Capable Passive Optical Networks
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GTC Gpon Transmission Convergence
GVD Group Velocity Dispersion
IP Internet Protocol
ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunication

Standardization Sector
LAN Local Area Network
LC Lucent Connector
LEAF Large Effective Area Fiber
LED Light Emitting Diode
LO Local Ocsillator
MFD Mode Field Diameter
MZM Mach–Zehnder Modulator
NEP Noise Equivalent Power
NF Noise Figure
NG-PON Next Generation PON
NRZ Non Return to Zero
OADM Optical Add/ Drop Multiplexer
OCh Optical Channel
ODN Optical Distribution Network
ODU Optical Channel Data Unit
OLT Optical Line Termination
OMS Optical Multiplexed Section
ONU Optical Network Unit
OPU Optical Channel Payload Unit
OSI Open Systems Interconnection Reference Model
OSR Optical Signal Regenerator
OTDR Optical Time-Domain Reflectometer
OTN Optical Transport Network
OTS Optical Transmission Section
OUT Optical Channel Transport Unit
OXC Optical Cross Connect
PSK Phase Shifted Keying
PXC Photonic Cross Connect
QAM Quadrature Amplitude Modulator
QPSK Quadrature Phase Shift Keying
RIN Relative Intensity Noise
ROADM Re-Configurable Optical Add/ drop Multiplexer
ROPA Remotely-Pumped Optical Amplifier
RZ Return to Zero
SC Subscriber Connector
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SDH Synchronous Digital Hierarchy
SNR Signal to Noise Ratio
SONET Synchronous Optical Network
SPM Self-Phase Modulation
STM Synchronous Transport Module
STS Synchronous Transport Signal
TW Truewave
VCSEL Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser
VSB Vestigial Side Band
WDM Wavelength Division Multiplexing
WSS Wavelength Selection Switch
XGM Cross Gain Modulation
XPM Cross-Phase Modulation
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Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 NHU CẦU THỰC TẾ

Nhu cầu truyền và nhận thông tin luôn gắn l iền với sự hình thành và phát
triển của con người. Các phương pháp đi từ đơn giản và nguyên thủy như
ngôn ngữ và dấu hiệ u đến phức tạp như hệ thống truyền thanh, truyền hình,
điện thoại và mạng máy tính. Sự phát triển của xã hội đòi hỏi việc thông tin
liên lạc cần nhanh chóng và chính xác; đồng thời, tính nhanh chóng và
chính xác của thông tin liên lạc thúc đẩy việc phát triển xã hội.

Ngày nay, loại tín hiệu được sử dụng nhiều nhất để truyền và nhận thông tin
là tín hiệu điện và sóng cao tần. Bắt nguồn từ các phát hiện về điện từ và
nhất là mô hình toán học về khả năng lan truyền sóng điện từ trong không
gian của Maxwell [1], các hệ thống thông tin lần lượt ra đờ i. Các hệ thống
này có sự phát triển và mức độ phức tạp ngày càng cao , từ hệ thống điện
báo, điện thoại, vệ tinh, di động đến mạng lưới liên kết toàn cầu. Hiện nay,
nhu cầu sử dụng mạng thông tin liên lạc bao trùm tất cả mọi lĩnh vực từ
quân sự, thương mại, giải trí, y tế, đến giáo dục.

Đặc điểm nổi bật của quá trình trên là nhu cầu về tốc độ trao đổi và khối
lượng thông tin cần trao đổi gia tăng rất nhanh chóng. Nếu xem hệ thống
điện báo thương mại đầu tiên vào thế kỷ 19 có tốc độ là 1 b/s, thì vào năm
2013 một kết nối đến mỗi gia đình có thể lên đến 1 Gb/s (hệ thống mạng
truy cập của GoogleFiber tại Mỹ hoặc hệ thống mạng truy cập của Orange
tại Pháp). Theo dự đoán của Cisco vào năm 2014 [2], lưu lượng IP toàn cầu
tăng gấp năm lần từ năm 2008 đến năm 2013 và sẽ tăng thêm gấp ba lần nữa
từ năm 2013 đến năm 2018. Cụ thể, lưu lượng IP toàn cầu sẽ là 1,1
zettabytes (1 zettabytes = 1021 bytes) vào năm 2016 và tăng lên 1,6
zettabytes vào năm 2018.

Điều đáng lưu ý là lưu lượng từ các thiết bị không dây và di động sẽ nhiều
hơn lưu lượng từ các thiết bị có dây và hơn một nửa tổng lưu lượng sẽ bắt
nguồn từ các thiết bị không phải là máy tính truyền thống. Điều này có thể
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thấy rõ ràng với việc bùng nổ các thiết bị di động, điện thoại thông minh và
máy tính bảng trong vài năm gần đây. Do đó đến năm 2018, lưu lượng trong
hệ thống mạng metro (mạng kết nối trong thành phố) sẽ cao hơn lưu lượng
trong hệ thống mạng long-haul (mạng kết nối giữa các vùng trong một quốc
gia hay giữa các quốc gia) [2]. Điều này dẫn đến nhu cầu nâng cấp toàn bộ
hạ tầng hệ thống mạng hiện nay về mặt dung lượng và băng thông.

Theo Shannon [3], dung lượng tối đa của một kênh truyền phụ thuộc vào
băng thông của kênh truyền và tỷ số công suất tín hiệu trên công suất nhiễu
(signal to noise ratio – SNR). Như vậy, nếu có thể tăng băng thông của môi
trường truyền đồng thời giảm suy hao công suất và giảm nhiễu trên đường
truyền thì dung lượng của hệ thống truyền thông tin hiện tại sẽ được cải
thiện. Giải pháp cho vấn đề này chính là thay thế môi trường truyền dẫn
truyền thống từ cáp đồng sang cáp quang. Về mặt công suất tín hiệu, suy
hao trung bình của cáp quang là 0,25 dB/km [4] so với suy hao tối thiểu của
cáp đồng là 30 dB/km (cáp RG-59 cho mạng truyền hình cáp) hay 20 dB/km
(cáp UTP Cat 6 cho mạng Ethernet) [3]. Về mặt băng thông, mức suy hao
nói trên của cáp quang được duy trì trong một khoảng tần số vài chục
terahertz [4]. Về mặt nhiễu, cáp quang hoàn toàn không bị nhiễu điện từ như
cáp đồng. Ngoài ra, sợi quang có khối lượng nhẹ hơn dây đồng khoảng 100
lần, an toàn về điện và có khả năng chống nghe lén trên đường dây tốt.

1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Về mặt lịch sử, truyền tin bằng ánh sáng có trước các phương pháp truyền
tin bằng điện. Điều này cũng dễ hiểu khi ánh sáng vốn sẵn có và cách tạo ra
lửa được con người khám phá trước khi tạo ra điện từ. Từ trước công
nguyên, ánh sáng đã được dùng ở cả châu Âu và châu Á để truyền tin.
Chẳng hạn, vào khoảng năm 1184 trước Công nguyên, tin thắng trận ở
thành Troy được người Hy Lạp cổ đại truyền về thành phố Argos bằng tín
hiệu lửa như Aeschylus mô tả trong cuốn sách về Agamemnon. Các phong
hỏa đài được xây dựng dọc theo Vạn lý trường thành ở Trung Quốc từ cách
đây hơn 2000 năm cũng nhằm mục đích truyền thông tin về tình hình quân
sự. Hải đăng được dùng từ hàng ngàn năm nay để giúp tàu thuyền định vị .

Hệ thống truyền thông tin bằng tín hiệu ánh sáng có mã hóa đầu tiên được
thiết lập ở Pháp vào năm 1794, kết nối hai thành phố Paris và Lille. Hệ
thống này dựa vào tính chất phản xạ và các thiết bị cơ khí để truyền và nhận
tin nên có tốc độ khá thấp, nhỏ hơn 1b/s [5].
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Với các khám phá về điện từ và khả năng lan truyền của sóng điện từ, các
phát minh về truyền và nhận tín hiệu điện từ lần lượt ra đời. Hệ thống điện
báo xuất hiện vào những năm 1830 đánh dấu bước chuyển biến từ truyền tin
bằng ánh sáng sang truyền tin bằng điện, đồng thời đánh dấu thời điểm bắt
đầu của kỷ nguyên thông tin dựa trên điện từ. Vào năm 1866, đường cáp
đầu tiên xuyên qua đại dương để kết nối hai châu lục được lắp đặt thành
công. Đến năm 1876, điện thoại chuyển dạng tín hiệu truyền đi từ tín hiệu
xung thành tín hiệu liên tục được phát minh. Loại tín hiệu này thống trị các
hệ thống truyền tin trong hơn một thế kỷ. Vào năm 1940, phát minh ra cáp
đồng trục thay thế cáp xoắn đã khiến băng thông truyền dẫn tăng lên 3
MHz, đủ để truyền 300 kênh thoại hoặc một kênh truyền hình trên cùng một
cáp. Tuy nhiên, suy hao tăng nhanh ngoài khoảng băng thông này đã đưa
đến các phát minh về hệ thống truyền sóng cao tần nhằm lợi dụng dải tần 1
GHz đến 10 GHz. Hệ thống thông tin dùng sóng cao tần đầu tiên được thiết
lập vào năm 1948 sử dụng tần số 4 GHz. Do chiều dài tuyến ảnh hưởng đến
SNR, trong khi SNR có mối liên hệ với dung lượng tối đa thông qua công
thức Shannon, nên thông số thường dùng để thể hiện dung lượng đường
truyền là tích số tốc độ bit – chiều dài tuyến (bit rate distance product – BL).
Đến những năm 1970, các giới hạn về mặt vật lý và công nghệ khiến thông
số BL dừng lại ở khoảng 100 (Mb/s).km.

Nguyên nhân chính khiến một hệ thống thông tin bằng ánh sáng chưa thể
được thiết lập trong giai đoạn này bắt nguồn từ hai yếu tố : (i) chưa có một
nguồn ánh sáng ổn định để có thể điều chế tín hiệu và (ii) chưa có một môi
trường truyền có suy hao đủ nhỏ để truyền tín hiệu ánh sáng đi xa. Các
mốc phát triển của hệ thống thông tin quang, vì thế, luôn có liên quan mật
thiết đến các phát minh về nguồn ánh sáng cũng như môi trường truyền
dẫn ánh sáng.

Cột mốc đầu tiên chính là phát minh ra nguồn phát ánh sáng laser vào năm
1960 bởi Theodore Harold Maiman tại phòng thí nghiệm Hughes Research
Laboratory, Hoa Kỳ [6]. Với khả năng tập trung công suất ánh sáng cao, ý
tưởng sử dụng nguồn laser cho truyền dẫn thông tin được phát triển nhanh
chóng trong cuộc chạy đua về nghiên cứu laser giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ.
Đến năm 1962, Robert N. Hall phát minh ra laser bán dẫn GaAs đầu tiên tại
phòng thí nghiệm của General Electric, Hoa Kỳ [7]. Công bố về laser bán
dẫn GaAsP được V. S. Bagaev và nhóm nghiên cứu tại Viện Lebedev
Physic Institute, Liên Xô cũ, công bố vào năm 1963 [8]. Các laser bán dẫn
này là tiền thân của các thiết bị laser được sử dụng rộng rãi ngày nay trong
các thiết bị dân sự, giải trí và nhất là trong các hệ thống thông tin quang.
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Tuy nhiên, hệ thống thông tin quang đầu tiên chưa thể ra đời cho đến khi
có phát minh về một môi trường truyền dẫn có suy hao đủ thấp. Vào năm
1966, Charles K. Kao ở Standard Telecommunication Laboratories, Vương
quốc Anh, đã công bố những tính toán đầu tiên về lan truyền sóng ánh
sáng trong sợi quang chế tạo từ thủy tinh với ước lượng chiều dài lan
truyền có thể lên đến 100 km [9]. Suy hao trong thời kỳ đầu của sợi quang
lên đến 1000 dB/km. Đến năm 1970, ba nhà khoa học của công ty Corning
Incorporated, Hoa Kỳ, là Robert Maurer, Donald Keck và Peter Schultz
phát minh ra sợi quang có suy hao thấp khoảng 20 dB/km ở vùng bước
sóng gần 1000 nm [10].

Những hệ thống thông tin quang đầu tiên được triển khai thử nghiệm tại
Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản từ năm 1977 và chính thức đưa vào khai thác
từ năm 1980. Sử dụng nguồn laser bán dẫn GaAs ở bước sóng 850 nm và
sợi quang đa mode, tốc độ bit đạt từ 45 Mb/s đến 140 Mb/s cho cự ly truyền
đến 10 km. Các bộ tái tạo tín hiệu cần được sử dụng cho các đường truyề n
xa hơn.

Giới hạn của cự ly truyền nằm ở mức suy hao và tán sắc tín hiệu quá cao
của ánh sáng ở bước sóng 850 nm khi lan truyền trong sợi quang đa mode.
Do sợi quang có mức tán sắc tín hiệu thấp nhất trong vùng 1300 nm, nguồn
laser bán dẫn và bộ thu InGaAsP phát xạ ở vùng bước sóng này đã được
nghiên cứu và phát triển nhanh chóng. Đến 1981, với sự ra đời của sợi
quang đơn mode, tán sắc ánh sáng đã được giảm mạnh. Loại nguồn laser ở
bước sóng 1300 nm và sợi quang đơn mode đã hình thành nên hệ thống
thông tin quang thế hệ tiếp theo. Đến năm 1984, các mạng long -haul sử
dụng bước sóng vùng 1300 nm và sợi đơn mode có tốc độ từ 155 Mb/s đến
2,5 Gb/s với khoảng cách giữa các bộ tái tạo tín hiệu là 40 km.

Suy hao khi lan truyền sóng ánh sáng qua sợi quang thấp nhất ở vùng bước
sóng 1550 nm. Tuy nhiên vùng này gây tán sắc tín hiệu cao hơn vùng 1300
nm. Thế hệ tiếp theo của hệ thống thông tin sợi quang cần một loại nguồn
phát xạ có độ rộng dải thông bức xạ nhỏ hơn và một loại sợi quang có độ
tán sắc thấp hơn tại vùng 1550 nm để có thể ra đời. Điều kiện này được
đáp ứng vào năm 1985 với phát minh ra nguồn laser đơn mode và sợi
quang dịch khoảng tán sắc (dispersion shifted fiber). Nhờ vậy, các tuyến
cáp quang xuyên châu lục và đại dương được xây dựng. Tốc độ truyền vào
năm 1990 là khoảng 2,5 Gb/s. Đến năm 1996, các tiến bộ về chế tạo bộ thu
phát giúp tốc độ bit tăng lên đến 10 Gb/s với khoảng cách giữa hai bộ tái
điều chế là 90 km.

Giai đoạn từ năm 1984 đến năm 1988 cũng là giai đoạn mà Đơn vị Quy
chuẩn Viễn thông của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế (International
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Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector –
ITU-T) đưa ra các giao thức truyền dẫn quang để hệ thống mạng quang của
các quốc gia có thể hoạt động hiệu quả. Đến năm 1990, giao thức Mạng
quang đồng bộ (Synchronous Optical Network – SONET) được sử dụng ở
Bắc Mỹ và giao thức Phân cấp số đồng bộ (Synchronous Digital Hierarchy
– SDH) được sử dụng ở các vùng còn lại. Mạng quang sử dụng giao thức
SONET/SDH nhanh chóng trở nên phổ biến và hiện nay được 95% các nhà
cung cấp dịch vụ mạng sử dụng.

Các nghiên cứu về hệ thống thu phát kết hợp (coherent) nhằm tăng độ nhạy
máy thu manh nha vào những năm 1980 nhưng không được ứng dụng.
Nguyên nhân là sự phát minh ra bộ khuếch đại ánh sáng sử dụng sợi quang
pha tạp chất Erbium (Erbium-Doped Fiber Amplifier – EDFA) vào năm
1987 ở Đại học Southampton, Vương quốc Anh [11]. Nhờ đó, bộ tái tạo tín
hiệu được thay bằng bộ khuếch đại quang. Khả năng khuếch đại ánh sáng
trực tiếp trên một băng thông rộng đồng thời mở ra khả năng ghép nhiều
kênh truyền ánh sáng trên một sợi quang. Kỹ thuật ghép kênh phân chia
theo bước sóng (Wavelength Division Multiplexing – WDM) kết hợp với
EDFA ở khoảng cách từ 50-80 km khiến dung lượng của hệ thống thông tin
quang tăng lên nhanh chóng. Tốc độ truyền dẫn tăng lên đến 1 Tb/s từ năm
1992 đến năm 2000. Hệ thống thông tin quang thế hệ này đã trở thành hệ
thống xử lý toàn quang với tất cả các chức năng như khuếch đại, kết nối
chéo kênh và ghép/ tách kênh không cần chuyển đổi quang điện. Để hỗ trợ
các kênh truyền có tốc độ cao, giao thức Mạng truyền tải quang (Optical
Transport Network – OTN) ra đời từ năm 2001 là quy chuẩn hiện nay cho
các mạng WDM.

Trong thời gian đầu, tổng dung lượng c ủa hệ thống WDM được nâng cao
bằng cách ghép thêm nhiều bước sóng vào cùng một sợi quang. Do băng
thông khuếch đại của EDFA giới hạn trong vùng 1530-1565 nm (băng C),
bộ khuếch đại Raman được ứng dụng từ khoảng năm 2000 để có thể khuếch
đại các bước sóng t rong vùng 1460-1530 nm (băng S) và 1565-1625 nm
(băng L). Đến năm 2008, việc ghép thêm bước sóng vào sợi quang đã chạm
đến ngưỡng giới hạn về vật lý. Ví dụ như hiện tượng nóng chảy (fiber fuse)
sợi quang đơn mode xảy ra khi tổng công suất ánh sáng đạt ngưỡ ng 1,33 W
[12]. Dung lượng giới hạn ở dưới 10 Tb/s.

Hệ thống kết hợp một lần nữa được áp dụng để tăng dung lượng kênh
truyền. Từ năm 2009, các hệ thống cáp quang biển đã chuyển sang sử dụng
kết hợp điều chế pha và điều chế cường độ cho yêu cầu tốc độ trên 40 Gb/s.
Đến năm 2012, các hãng viễn thông lớn là Ciena, Verizon và Orange công
bố các tiêu chuẩn mới cho hệ thống cáp quang biển tốc độ 100 Gb/s sử dụng
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phương pháp điều chế kết hợp này. Các phương pháp sửa lỗi hướng tới
(Forward Error Correction – FEC) cũng được áp dụng rộng rãi nhằm giảm
yêu cầu chất lượng đường truyền. Đến năm 2015, ITU-T nâng cấp tiêu
chuẩn G.977 để chuẩn hóa các quy định cho hệ thống 100 Gb/s. Tổng dung
lượng kênh truyền đạt đến 100 Tb/s và cũng là giới hạn hiện tại của hệ
thống thông tin quang sử dụng WDM và điều chế kết hợp [13].

Hiện nay cuộc chạy đua trong việc tìm kiếm và ứng dụng một phương pháp
ghép kênh mới vẫn đang diễn ra khốc liệt. Trong đó, nổi bật hơn cả là xu
hướng thay đổi sợi quang có một lõi hiện nay bằng sợi quang đ a lõi (multi-
core fiber) và sử dụng phương pháp ghép kênh theo không gian. Cho đến
nay, công bố có BL cao nhất là 1,032 (Eb/s).km với tốc độ 344 Tb/s trên
một bước sóng qua chiều dài 1500 km sử dụng sợi quang 12 lõi vào năm
2014 [14]. Công bố đạt tốc độ cao nhất là 2.15 Pb/s qua chiều dài 31 km sợi
quang 22 lõi vào năm 2015 [15]. Như vậy, qua 45 năm, dung lượng của một
sợi quang đã tăng 1 0 tỷ lần.

1.3 NỘI DUNG TÓM LƯỢC

Về cơ bản, một hệ thống thông tin bất kỳ bao gồm năm yếu tố chính [3]:
nguồn phát tín hiệu, điểm thu tín hiệu, môi trường truyền tín hiệu, thông
điệp được truyền đi và giao t hức truyền. Theo mô hình tham chiếu kết nối
các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model – OSI)
[16], một hệ thống truyền thông tin được chia làm bảy lớ p. Trong đó, mỗi
lớp thực hiện một chức năng riêng biệt chỉ yêu cầu giao tiếp trực tiếp với hai
lớp liền kề phía trên và phía dưới nó. Các lớp từ thấp đến cao bao gồm: vật
lý – liên kết dữ liệu – mạng – giao vận – phiên – trình diễn – ứng dụng
(physical – data link – network – transport – session – presentation –
application).

Hệ thống thông tin quang, về bản chất, là một hệ thống truyền thông tin sử
dụng tín hiệu có bước sóng nằm trong vùng gần hồng ngoại. Do đó, về mặt
phân chia nội dung, mỗi chương sẽ bám theo các yếu tố của một hệ thống
thông tin cơ bản. Về môi trường truyền, ánh sáng có thể dùng để truyền tín
hiệu qua dây dẫn hoặc không gian tự do. Tuy nhiên, do nội dung của cuốn
sách này tập trung vào các hệ thống thông tin quang sử dụng dây dẫn nên
chương hai chỉ trình bày chi tiết về các yếu tố của môi trường truyền cáp
quang. Các bộ phát thông dụng hiện nay là nguồn laser bán dẫn và LED, sẽ
được trình bày trong chương ba. Các bộ thu thông dụng hiện nay là các
diode quang bán dẫn, sẽ được trình bày t rong chương bốn. Trong chương
năm, bộ thu, bộ phát và môi trường truyền sẽ được kết hợp lại thành một
tuyến truyền điểm-điểm. Trong chương sáu, hệ thống truyền điểm-điểm này



TỔNG QUAN 21

sẽ được mở rộng thành các cấu trúc mạng phức tạp hơn và phân chia thành
hai loại là mạng truy cập dùng giao thức GPON và mạng diện rộng dùng
giao thức SONET/ SDH và OTN.

Do điểm khác biệt của hệ thống thông tin bằng ánh sáng so với các hệ thống
truyền tin bằng điện hoặc điện từ chủ yếu nằm ở các hiện tượng vật lý và
thiết bị phần cứng, nội dung của các chương tập trung vào lớp vật lý là lớp
thấp nhất của mô hình OSI. Các vấn đề ở những lớp cao hơn như mã hóa,
đánh địa chỉ, giao thức v.v không được đề cập sâu.

Phương pháp tiếp cận trong từng chương sử dụng các tính chất về vật lý
quang học. Các lý thuyết về vật lý quang học có thể chia thành ba nhóm,
trong đó nhóm sau có sự kế thừa và phát triển của nhóm trước. Nhóm cơ
bản nhất của vật lý quang học là quang hình học (geometrical optics), trong
đó xem sự truyền dẫn ánh sáng là các tia. Các tia này được xem như truyền
theo đường thẳng trong môi trường đồng nhất về chiết suất. Tại các biên
giữa các môi trường không đồng nhất về chiết suất, tia sáng có thể bị phản
xạ, khúc xạ hoặc hấp thụ. Tuy lý thuyết này không giải thích được các hiện
tượng như tán xạ và giao thoa nhưng do đây là lý thuyết đơn giản và dễ hiểu
nhất nên sẽ được sử dụng để liên hệ đến một số khái niệm về lan truyền ánh
sáng trong sợi quang. Nhóm lý thuyết nâng cao hơn xem sự truyền dẫn ánh
sáng là các sóng điện từ và sử dụng lý thuyết về trường điện từ của
Maxwell. Các sóng này bao gồm hai thành phần vuông góc là E và H lan
truyền trong không gian tuân theo bốn định luật được miêu tả về mặt toán
học trong hệ phương trình Maxwell. Lý thuyết này giải thích được các hiện
tượng như tán xạ , giao thoa, sự hình thành các mode truyền sóng trong ống
dẫn sóng hình trụ , tức sợi quang, và trong ống dẫn sóng chữ nhật, tức hốc
cộng hưởng của nguồn laser. Cuối cùng, sự chuyển đổi năng lượng quang
điện được giải thích bằng lý thuyết quang lượng tử, trong đó xem sự truyền
dẫn ánh sáng là sự chuyển dịch của tập hợp các hạt mang năng lượng gọi là
photon. Các hạt photon này tương tác về mặt trao đổi năng lượng với các
hạt khác trong môi trường mà nó đi qua. Lý thuyết này giải thích được các
hiện tượn g cần thiết cho quá trình chuyển đổi quang điện và điện quang xảy
ra ở nguồn phát và bộ thu nói riêng, đồng thời cho tương tác quang điện ở
tất cả các thiết bị quang tích cực khác như bộ điều chế ánh sáng và bộ
khuếch đại ánh sáng nói chung.
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Chương 2

SỢI QUANG

2.1 SỰ GIAM CẦM QUANG HỌC

Về mặt khái niệm, sự giam cầm quang học nghĩa là sự tập trung ánh sáng
vào những vùng không gian xác định trước. Đối với một môi trường bất kỳ,
chiết suất của môi trường n được định nghĩa là tỷ số giữa tốc độ ánh sáng c
trong chân không và tốc độ ánh sáng v trong môi trường đó:

c
n

v
 (2.1)

Việc hạn chế không để ánh sáng truyền ra khỏi một khu vực cụ thể dựa trên
hiện tượng phản x ạ toàn phần. Theo quang hình học, khi một tia sáng truyền
từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2, tại mặt phân
cách giữa hai môi trường tia sáng sẽ tuân theo định luật Snell:

1 1 2 2sin sinn n  (2.2)

Trong đó, góc θ1 và θ2 lần lượt là góc tới và góc khúc xạ tại mặt phân cách
như thể hiện trong Hình 2.1. Nếu n1 > n2, phương trình (2.2) dẫn đến θ1 < θ2.
Khi θ2 đạt giá trị π/2, θ1 đạt giá trị

1 2
1

1

sinc

n

n
    
   

 
(2.3)

Giá trị này gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần. Nếu θ1 lớn hơn góc θc, tia
sáng chiếu tới sẽ bị phản xạ hoàn toàn và truyền đi trong môi trường có
chiết suất n1.

Như vậy, điều kiện tạo nên sự giam cầm ánh sáng là: (i) ánh sáng truyền đi
trong môi trường có chiết suất lớn hơn môi trường xung quanh và (ii) góc
tới mặt phân cách hai môi trường của tia sáng lớn hơn góc giới hạn phản xạ
toàn phần.
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Hình 2.1: Tia sáng tại mặt phân cách giữa hai môi trường
có chiết suất khác nhau

Sợi quang dựa vào nguyên lý trên để lan truyền ánh sáng theo một hướng
định trước. Cấu tạo cơ bản của sợi quang bao g ồm hai thành phần như trong
Hình 2.2 là phần lõi (core) và phần bao phủ ngoài lõi (cladding). Để thỏa
mãn điều kiện thứ nhất, chiết suất của lõi luôn lớn hơn cladding. Để thỏa
mãn điều kiện thứ hai, các tia sáng chiếu vào đầu sợi quang cần nằm trong
một hình nón với góc mở θa tính toán như sau:

Tại mặt phân cách giữa không khí và đầu vào của sợi quang :

1 1 11sin sin sin cos
2

ca c cn n n


        
 

(2.4)

Tại mặt phân cách giữa lõi và cladding:

2
1 2 2

2 1

sin sin
2 cos 1

cos 1 sin

c

c

c c

n n n

n





 

        
   

(2.5)

Từ (2.4) và (2.5), góc mở của hình nón được tính theo:
2

2 22
1 1 2

1

arcsin 1 arcsin arcsina

n
n n n NA

n


 
     

 
(2.6)

Trong đó n1 và n2 lần lượt là chiết suất của l õi và cladding.

Thông số NA được gọi là khẩu độ số (numerical aperture – NA) của sợi
quang và là một trong các thông số kỹ thuật cơ bản được cung cấp khi lựa
chọn sợi quang. Một thông số kỹ thuật cơ bản khác có liên quan đến NA là
mức độ thay đổi chiết suất (fractional refractive-index change) Δ. Hai thông
số này giúp xác định được góc tập trung ánh sáng vào sợi quang cũng như
giá trị n1 và n2 của sợi quang.
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(2.7)

Hình 2.2: Cấu trúc cơ bản của sợi quang

2.2 SỰ LAN TRUYỀN CỦA SÓNG ÁNH SÁNG TRONG SỢI
QUANG

Sợi quang có thể được xem như một ống d ẫn sóng hình trụ. Môi trường lan
truyền sóng là điện môi không có từ tính. Do đó, độ từ thẩm tương đối
μ = μ0 và độ điện thẩm tương đối ε = ε0n

2. Tín hiệu ánh sáng được xem như
sóng điện từ. Lý thuyết về điện từ của Maxwell được áp dụng để phân tích
một cách toàn diện quá trình lan truyền sóng trong sợi quang.

Sợi quang thực tế được sử dụng phổ biến hiện nay được tạo thành từ thủy
tinh (SiO2) có độ tinh khiết cao. Chiết suất của lõi nằm trong khoảng 1,44
đến 1,46 được tạo thành bằng cách pha thêm tạp chất GeO2 vào SiO2 và
chiết suất của cladding là SiO2 ít hơn một chút. Giá trị đường kính lõi và
đường kính cladding thực tế thông thường là 8/125, 50/125, 62,5/125,
85/125 và 100/140 (đơn vị tính theo micromet). Trong phân tích sau, sợi
quang được xem như có cấu trúc đơn giản, trong đó lõi có bán kính là a với
chiết suất như nhau và bằng n1, lớp cladding bao quanh lõi có chiết suất như
nhau và bằng n2. Bán kính lớp cladding là rất lớn so với bán kính lõi.

Hệ phương trình Maxwell trong m ôi trường điện môi đẳng hướng không có
từ tính như sau:

0
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t t
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Hình 2.3: Các thành phần của E trong sợi quang xét theo tọa độ trụ

Do cấu trúc hình trụ của sợi quang, hệ tọa độ trụ được sử dụng để thuận lợi
trong tính toán với z là hướng lan truyền dọc theo tâm của sợi quang. Như
vậy, có sáu thông số cần tìm là Ez, Er, Eφ và Hz, Hr, Hφ. Do chỉ có bốn
phương trình Maxwell nên chỉ xác định được hai thông số độc lập và lớp
thông số còn lại t ính từ hai thông số độc lập này. Vì vector đơn vị theo r và
φ của hệ tọa độ trụ thay đổi hướng tùy thuộc vào vị trí trong không gian
đang xét, trong khi vector đơn vị theo z không đổi, nên thành phần Ez và Hz

sẽ được xem như thông số độc lập và được tính toán trước. Các thành phần
khác của E và H được tính toán từ Ez và Hz.

Trong môi trường điện môi đẳng hướng 0 E , phương trình sóng tính từ
(2.8) là:

2
2

2
( )

t t
 
 

       
 

H E
E E E

2
2

2t



 


E
E (2.9)

Thành phần Ez của sóng ánh sáng lan truyền trong sợi quang có dạng:
( )( , ) ( )j z j t jl j z j t

z zE E r e e r e e e           (2.10)

Trong đó, ejωt thể hiện tín hiệu sóng ánh sáng dạng sin với tần số góc ω
trong miền thời gian. e-(α+jβ)z thể hiện sóng lan truyền theo trục z theo hằng
số truyền sóng. Do tính chất suy hao thấp của sợi quang, hệ số suy hao α
được xem như rất nhỏ và hệ số pha β sẽ quyết định giá trị lan truyền theo
trục z với e-jβz. Do tính đối xứng theo trục φ của sợi quang, giá trị của Ez

theo trục φ sẽ bằng nhau khi φ tăng một lượng nguyên lần π. ejlΦ thể hiện
tính tuần hoàn theo φ với l là một số nguyên. Cuối cùng, ψ(r) thể hiện giá trị
của Ez theo trục r.
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Giả sử Ez là thông số độc lập để thuận tiện cho tính toán như đã phân tích ở
trên, (2.9) tính theo (2.10) như sau:
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(2.11)

Trong đó, số sóng (wavenumber) k = 2π/λ = n2π/λ0 = nk0 được định nghĩa là
lượng thay đổi pha theo radian trên một đơn vị chiều dài. Phương t rình
(2.11) có dạng của phương trình Bessel:
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(2.12)

Phương trình Bessel có hai họ nghiệm là:
2 2
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(2.13)

Trong đó, h2=k2-β2 và q2= β2-k2. c1, c2, c3 và c4 là các hằng số. Đồ thị giá trị
của Jl, Yl và Il, Kl cho một số bậc l thể hiện trong Hình 2.4 và Hình 2.5.

Hình 2.4: Đồ thị hàm J l và Yl với một số bậc đầu tiên của l
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Hình 2.5: Đồ thị hàm K l và Il với một số bậc đầu tiên của l

Để có thể chọn lựa được nghiệm từ dạn g tổng quát trong (2.13) cho trường
hợp cụ thể trong (2.11), cần xét đến các điều kiện thực tế của ánh sáng trong
sợi quang. Trong thực tế, ánh sáng tồn tại với giá trị công suất hữu hạn trong
lõi và tắt nhanh chóng trong lớp cladding.

Như vậy, trong các hàm Jl, Yl, Kl và Il, chỉ có hàm Jl thể hiện đúng tính chất
ánh sáng trong lõi. Hàm Yl và Kl tiến đến vô hạn tại tâm lõi trong khi Il tăng
dần từ tâm lõi đến ngoài lõi . Trường ánh sáng trong lõi sợi quang, r < a, sẽ
có dạng nghiệm:

( )
2 2

( )

( , ) ( )
, 0

( , ) ( )

j t l z
z l

j t l z
z l

E r t AJ hr e
k

H r t BJ hr e

  

  


 

 


 


(2.14)

Với suy luận tương tự, hàm Kl thể hiện tính chất ánh sáng suy giảm nhanh
chóng và tắt trong lớp cladding . Trường ánh sáng trong lớp cladding, r > a,
sẽ có dạng nghiệm:

( )
2 2

( )

( , ) ( )
, 0

( , ) ( )

j t l z
z l

j t l z
z l

E r t CK qr e
k

H r t DK qr e

  

  


 

 


 


(2.15)

Trong đó, A, B, C và D là các hằng số.

Do tại biên r = a, giá trị trường ánh sáng là liên tục, biên độ trường ánh sáng
theo trục vuông góc với phương truyền z sẽ có dạng kết hợp giữa đồ thị hàm
Jl và Kl như ví dụ trong Hình 2.6. Như vậy, khi ánh sáng lan truyền trong sợi
quang, công suất ánh sáng sẽ được phân tách ra nhiều thành phần tương ứng
với các giá trị l tăng dần. Các thành phần này sẽ có cùng bước sóng nhưng
khác phân bố trường trong mặt phẳng vuông góc với hướng truyền.



CHƯƠNG 228

Xét một giá trị l, thành phần công suất ứng với giá trị này chỉ lan truyền
được trong sợi quang khi điều kiện có nghiệm của cả (2.14) và (2.15) cho
bậc l đều thỏa, hay:

2 2 22 2 2
2 0

1 0 2 02 2 2 2 2 2
1 0

00 (cladding) 0

0 (core) 0 0

n kk h
n k n k

k n k q




 

            
      

(2.16)

Hình 2.6: Biên độ trường E z ứng với l = 0 và l = 3

Khi đó, để tính Ez(r,t) và Hz(r,t), ta cần tìm các giá trị hằng số A, B, C, D và
giá trị β trong (2.14) và (2.15) ứng với giá trị l đang xét. Phương pháp giải
như sau:

Các thành phần của E và H trong tọa độ trụ từ (2.8) là:

1

( )1 1

1

( )1 1

z
r

z
r

r
z

z
r

z
r

r
z
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j E j H
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H
j E j H

r
rHH

j E
r r r

E
j H j E

r

E
j H j E

r
rEE

j H
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(2.17)
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Tính các thông số phụ thuộc theo hai thông số độc lập Ez và Hz từ (2.17)
được:

2 2

2 2

2 2

2 2

z z
r

z z

z z
r

z z

E Hj
E

r r

E Hj
E

r r

H Ej
H

r r

H Ej
H

r r





 
    

 
    

 
    

 
    

  
     

  
     

  
     

  
     

(2.18)

Thay biểu thức của Ez và Hz trong lõi (2.14) vào (2.18), ta được phương
trình của các thành phần E và H trong lõi là:

( )
2

( )
2

( )

2
( )0 1

2

2
0 1

2

' ( ) ( )

( ) ' ( )

( )

' ( ) ( )

( )

j t l z
r l l

j t l z
l l

j t l z
z l

j t l z
r l l

l

j j l
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H BJ hr e
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(2.19)

Thay biểu thức của Ez và Hz trong lớp cladding (2.15) vào (2.18), ta được
phương trình của các thành phần E và H trong cladding là:



CHƯƠNG 230

( )
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(2.20)

Xét điều kiện biên tại ranh giới giữa lõi và cladding, tính liên tục của trường
ánh sáng dẫn đến giá trị của (2.19) và (2.20) là bằng nhau tại r = a. Hệ
phương trình tại điều kiện biên là:

2 2

2 2
0 1 0 2

2 2

( ) ( ) 0

( ) ' ( ) ( ) ' ( ) 0

( ) ( ) 0

' ( ) ( ) ' ( ) ( ) 0

l l

l l l l

l l

l l l l

AJ ha CK qa

il il
A J ha B J ha C K qa D K qa

h a h q a q

BJ ha DK qa

n nil il
A J ha B J ha C K qa D K qa

h h a q q a

 
 

 
 

 

                
       

 

               
      

(2.21)

Hệ (2.21) có nghiệm khi định thức của ma trận sau bằng không:

2 2

2 2
0 1 0 2

2 2

( ) 0 ( ) 0

( ) ' ( ) ( ) ' ( )

0
( ) 0 ( ) 0

' ( ) ( ) ' ( ) ( )

l l
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h a h q a q

J ha K qa
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J ha J ha K qa K qa

h h a q q a

 
 

 
 



 




(2.22)
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Điều này dẫn đến phương trình:
2 22 22 2

21 2

0

' ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ) 1 1

( ) ( ) ( ) ( )
l l l l

l l l l

J ha K ha n J ha n K ha
l

haJ ha qaK qa haJ ha qaK qa qa ha k

                   
        

2 2
1 2

2
1

1/ 22 22 22 2 2
1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 0

' ( ) ' ( )

( ) 2 ( )

' ( ) 1 1

2 ( )

l l

l l

l

l

J ha K qan n

haJ ha n qaK qa

K qan n l

n qaK qa n k q a h a



 
  
 

                
        

(2.23)

Sử dụng tính chất liên hệ sau của hàm Bessel:

1

1

' ( ) ( ) ( )

' ( ) ( ) ( )

l l l

l l l

l
J x J x J x

x
l

J x J x J x
x





  

 
(2.24)

Phương trình (2.23) tương đương với hai phương trình:

2 2
1 1 2

2 2
1

( ) ' ( ) 1

( ) 2 ( ) ( )
l l

l l

J ha K qan n
R

haJ ha n qaK qa ha
    

     
  

(2.25)

2 2
1 1 2

2 2
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( ) ' ( ) 1

( ) 2 ( ) ( )
l l

l l

J ha K qan n
R

haJ ha n qaK qa ha
    

      
  

(2.26)

1/ 22 22 22 2 2
1 2

2 2 2 2 2 2
1 1 0

' ( ) 1 1

2 ( )
l

l

K qan n l
R

n qaK qa n k q a h a

                
        

(2.27)

Xét trường hợp đặc biệt l = 0, phương trình (2.25) trở thành:

2
1 2 1

2
0 1 0

( ) ( )

( ) ( )

J ha n K qa

haJ ha n qaK qa
  (2.28)

Thay (2.28) vào (2.21), ta được kết quả B = 0 và D = 0. Điều này dẫn đến
thành phần Hz = 0 trong (2.19) và (2.20). Do trong trường hợp này, xét theo
phương lan truyền z chỉ có Ez mà không có Hz, nên (2.28) chính là phương
trình của các sóng từ ngang TM (transverse magnetic). Ngoài ra, do thành
phần Hz = 0 tại l = 0, ta có E2 > H2 khi l > 0 trong (2.25). Như vậy, khi l > 0,
xét theo phương lan truyền z tồn tại cả hai thành phần Ez và Hz với Ez > Hz,
(2.25) chính là phương trình của các sóng hỗn hợp điện từ EH (hybrid).
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Tương tự, khi l = 0, phương trình (2.26) trở thành:

1 1

0 0

( ) ( )

( ) ( )

J ha K qa

haJ ha qaK qa
  (2.29)

Thay (2.29) vào (2.21), ta được kết quả A = 0 và C = 0. Điều này dẫn đến
thành phần Ez = 0 trong (2.19) và (2.20). Do trong trường hợp này, xét theo
phương lan truyền z chỉ có Hz mà không có Ez, nên (2.29) chính là phương
trình của các sóng điện ngang TE (transverse electric). Với lập luận tương tự
như trên cho (2.25), (2.26) chính là phương trình của các sóng hỗn hợp điện
từ HE (hybrid) với Ez và Hz tồn tại theo phương lan truyền z và Hz > Ez.

Do 2 2 2 2 2
1 2 0( ) ( ) ( )qa n n k ha   , các phương trình từ (2.25) đến (2.29) có thể

xem như phương trình theo biến ha và giải theo phương pháp đồ thị. Giao
điểm của đồ thị vế trái và vế phải là nghiệm của phương trình.

Xét phương trình (2.28) cho sóng TM, điều kiện (2.16) dẫn đến giới hạn giá
trị của ha là:

1 0 2 0 2 2
0 1 22 2 2 0

n k n k
k a n n ha

h k




 
     

(2.30)

Đặt:
2 2

0 1 2V k a n n  (2.31)

Trong giới hạn này, giá trị hàm Jl khiến vế phải của (2.28) luôn đồng biến
với các tiệm cận tiến đến vô cực tại các vị trí hàm J0(ha) = 0. Thay điều kiện
này vào vế trái của (2.28), vế trái sẽ nghịch biến và tiến đến tiệm cận sau:

1
2 2 2 2 2 2

0

( ) 2
lim

( ) ( ) ln( )ha V

K qa

qaK qa V h a V h a

 
     

(2.32)

Hình 2.7 thể hiện kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode TM, l = 0,
n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20 μm và V = 7,334. Trong trường hợp này, tồn
tại hai nghiệm là hai giao điểm. Các nghiệm này được đánh thứ tự T M0m,
với m = 1,2,… Từ đồ thị này, ta cũng rút ra được một số kết luận sau:

 Sóng TM chỉ tồn tại khi l = 0. Do l thể hiện tính tuần hoàn theo φ của
trường tổng hợp và Hz = 0, điều này có nghĩa là trường ánh sáng tổng
hợp sẽ dao động theo trục cắt qua tâm của hình trụ.

 Khi tiệm cận của vế trái nhỏ hơn giá trị J0(ha) = 0 đầu tiên tại
ha = 2,405, đồ thị vế trái và vế phải sẽ không cắt nhau. Điều này có
nghĩa là nếu V < 2,405, trong sợi quang sẽ không tồn tại sóng TM.
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Hình 2.7: Kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode TM

 Khi tiệm cận của vế trái lớn hơn giá trị J0(ha) = 0 đầu tiên tại
ha = 2,405, đồ thị vế trái và vế phải sẽ cắt nhau. Số điểm cắt nhau tùy
vào giá trị của V. Mỗi giá trị nghiệm ha này tương ứng với một tập giá
trị hằng số pha β0m và A, B, C, D. Thế tập giá trị này vào (2.19) và
(2.20) ta có được nghiệm hoàn chỉnh của sóng TM0m tồn tại trong sợi
quang.

Tương tự cho phương trình (2.29) cho sóng TE, trong giới hạn (2.30) vế
phải của (2.29) luôn đồng biến, với các tiệm cận tiến đến vô cực tại các vị trí
hàm J0(ha) = 0. Vế trái sẽ nghịch biến và tiến đến tiệm cận (2.32).

Hình 2.8 thể hiện kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode TE, l = 0,
n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20 μm và V = 7,334. Trong trường hợp này, tồn
tại hai nghiệm là hai giao điểm. Các nghiệm này đ ược đánh thứ tự TE0m, với
m = 1,2,… Từ đồ thị này, ta cũng rút ra được một số kết luận sau:

 Sóng TE chỉ tồn tại khi l = 0. Do l thể hiện tính tuần hoàn theo φ của
trường tổng hợp và Ez = 0, điều này có nghĩa là trường ánh sáng tổng
hợp sẽ dao động theo trục cắt qua tâm của hình trụ.

 Khi tiệm cận của vế trái nhỏ hơn giá trị J0(ha) = 0 đầu tiên tại
ha = 2,405, đồ thị vế trái và vế phải sẽ không cắt nhau. Điều này có
nghĩa là nếu V < 2,405, trong sợi quang sẽ không tồn tại sóng TE.

 Khi tiệm cận của vế trái lớn hơn giá trị J0(ha) = 0 đầu tiên tại
ha = 2,405, đồ thị vế trái và vế phải sẽ cắt nhau. Số điểm cắt nhau tùy
vào giá trị của V. Mỗi giá trị nghiệm ha này tương ứng với một tập giá trị
hằng số pha β0m và A, B, C, D. Thế tập giá trị này vào (2.19) và (2.20), ta
có được nghiệm hoàn chỉnh của sóng TE 0m tồn tại trong sợi quang.
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Hình 2.8: Kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode TE

Xét phương trình (2.25) cho sóng EH, phương pháp giải tương tự như trên.
Cho mỗi giá trị của l > 0, ta thay giá trị hàm Jl và Kl tương ứng vào (2.25).
Vị trí tiệm cận của vế trái không đổi, vị trí tiệm cận của vế phải là các điểm
Jl(ha) = 0.

Hình 2.9 thể hiện kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode EH, l = 1,
n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20 μm và V = 7,334. Trong trường hợp này, tồn tại
hai nghiệm là hai giao điểm. Các nghiệm này được đánh thứ tự E Hlm, với
l = 1,2,… và m = 1,2,… Từ đồ thị này, ta cũng rút ra được một số kết luận sau:

 Sóng EH chỉ tồn tại khi l > 0. Do l thể hiện tính tuần hoàn theo φ của
trường tổng hợp, điều này có nghĩa là trường ánh sáng tổng hợp sẽ dao
động theo hình xoắn ốc với chu kỳ là số ng uyên lần theo φ và không đi
qua tâm của hình trụ.
 Tiệm cận đầu tiên sau giá trị 0 là nghiệm J1(ha) = 0. Khi tiệm cận của

vế trái nhỏ hơn giá trị này, đồ thị vế trái và vế phải sẽ không cắt nhau.
Do giá trị này lớn hơn giá trị 2,405, điều này có nghĩa là sóng EH, nếu
có, sẽ xuất hiện sau sóng TE và TM.

 Khi tiệm cận của vế trái lớn hơn giá trị J1(ha) = 0 đầu tiên, đồ thị vế
trái và vế phải sẽ cắt nhau. Số điểm cắt nhau tùy vào giá trị của V. Mỗi
giá trị nghiệm ha này tương ứng với một tập giá trị hằng số pha βlm và
A, B, C, D. Thế tập giá trị này vào (2.19) và (2.20), ta có được nghiệm
hoàn chỉnh của sóng EHlm tồn tại trong sợi quang.

Cuối cùng, xét phương trình (2.26) cho sóng HE, phương pháp giải tương tự
như trên. Cho mỗi giá trị của l > 0, ta thay giá trị hàm Jl và Kl tương ứng vào
(2.26). Vị trí tiệm cận của vế trái không đổi, vị trí tiệm cận của vế phải là
các điểm Jl(ha) = 0.
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Hình 2.9 thể hiện kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode HE, l = 1,
n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20μm và V = 7,334. Trong trường hợp này, tồn
tại ba nghiệm là ba giao điểm.

Hình 2.9: Kết quả giải theo phương pháp đồ th ị cho mode EH

Các nghiệm này được đánh thứ tự HElm, với l = 1,2,… và m = 1,2,… Từ đồ
thị này, ta cũng rút ra được một số kết luận sau:

 Sóng HE chỉ tồn tại khi l > 0. Do l thể hiện tính tuần hoàn theo φ của
trường tổng hợp, điều này có nghĩa là trường ánh sáng tổng hợp sẽ dao
động theo hình xoắn ốc với chu kỳ là số nguyên lần theo φ và không đi
qua tâm của hình trụ.
 Đồ thị vế trái và vế phải luôn cắt nhau, với nghiệm đầu tiên là HE 11. Điều

này có nghĩa là trong sợi quang luôn tồn tại ít nhất một sóng HE11.

 Khi tiệm cận của vế trái lớn hơn giá trị J1(ha)=0 đầu tiên, đồ thị vế trái
và vế phải sẽ cắt nhau tại hai điểm trở lên, tương ứng với việc suất
hiện các sóng HElm. Mỗi giá trị nghiệm ha này tương ứng với một tập
giá trị hằng số pha βlm và A, B, C, D. Thế tập giá trị này vào (2.19) và
(2.20), ta có được nghiệm hoàn chỉnh của sóng HE lm tồn tại trong sợi
quang.

Một cách khác để hiểu về việc phân chia ra các sóng TM, TE, EH và HE là
sử dụng lý thuyết về quang hình học. Lưu ý rằng lý thuyết về quang hình
học chỉ giải thích được hướng truyền của mỗi sóng trong sợi quang mà
không giải thích được sự tương tác giữa các sóng cũng như giữa sóng và cấu
trúc sợi. Tuy nhiên, cho các sợi có lõi đủ lớn, đây là cách giải thích tương
đối trực quan và dễ hiểu nhất. Ta có thể xem chùm ánh sáng chiếu vào sợi
quang là một chùm vô số tia sáng. Trong đó:
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 Các tia sáng thỏa điều kiện (2.16) chính là các tia sáng thỏa điều kiện
phản xạ toàn phần và lan truyền bên trong sợi, các tia sáng không thỏa
điều kiện (2.16) sẽ khúc xạ ra ngoài lớp cladding.

 Các tia sáng tương ứng với sóng TE và TM sẽ dao động trong mặt
phẳng xuyên qua tâm của hình trụ như thể hiện trong Hình 2.11.

Hình 2.10: Kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode HE

Hình 2.11: Các tia sáng tương ứng với sóng TE và TM

Hình 2.12: Các tia sáng tương ứng với sóng HE và EH
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 Các tia sáng tương ứng với sóng HE và EH sẽ dao động theo hình xoắn
ốc trong các mặt phẳng không xuyên qua tâm của hình trụ
[17] như thể hiện trong Hình 2.12.

 Các kết quả TE0m, TM0m, EHlm và HElm là các sóng dao động trong
mặt phẳng vuông góc với hướng truyền z, tức là dao động bên trong
thành ống. Do cấu trúc hình trụ rất dài của sợi quang, sóng dao động
dọc theo hướng truyền z, tức là dao động giữa hai đầu ống, rất nhỏ và
được bỏ qua. Mỗi kết quả sóng TE0m, TM0m, EHlm và HElm thường
được gọi vắn tắt là một mode của sợi quang. Tên đầy đủ là mode dao
động ngang của sợi quang (tranverse mode) .

 Do mỗi mode là một thành phần công suất nên khi số mode trong sợi
quang càng ít nghĩa là công suất truyền đi càng ít. Về mặt quang hình
học, điều này có thể xem như đa số các tia sáng trong chùm tia chiếu
vào bị khúc xạ ra khỏi sợi quang.

 Thông số V định nghĩa trong (2.31) là một thông số rất quan trọng
trong việc xác định số mode tồn tại trong sợi quang. Nếu V < 2,405,
trong sợi quang chỉ tồn tại được một mode duy nhất là HE 11. Nếu
V > 2,405, trong sợi quang sẽ suất hiện lần lượt các mode TE, TM,
EH và HE khác. Đây là tiền đề cho việc chế tạo sợi quang đa mode
và đơn mode.

 Giá trị V mà ở đó một mode xuất hiện trong sợi quang được gọi là tần
số cắt mode (mode cut-off frequency) của mode đó. Về mặt quang
hình học, mỗi tia sáng có một tần số dao động trong mặt phẳng vuông
góc với hướng truyền z khác nhau tùy vào độ dốc. Tần số dao động đó
thể hiện qua giá trị tần số cắt mode.
 Giá trị V phụ thuộc vào bước sóng, bán kính lõi và chiết suất. Trong

thực tế, mỗi loại sợi quang hoạt động ở một khu vực bước sóng nhất
định, chiết suất sợi rất khó thay đổi do đều làm từ SiO 2. Do đó, để có
V < 2,405 ở một bước sóng cho trước, người ta giảm bán kính lõi đến
mức tương ứng. Đây chính là lý do vì sao sợi quang đơn mode có lõi
nhỏ hơn sợi quang đa mode. Hiểu theo quang hình học, người ta cần
chế tạo sợi quang có lõi nhỏ đến mức chỉ còn một tia sáng truyền đi
được trong sợi.
Mỗi mode tương ứng với một tía sáng có độ dốc khác nhau. Trong đó,

độ dốc càng nhỏ thì các thành phần tương ứng là E z và Hz càng lớn, giá
trị hằng số pha β càng nhỏ và vận tốc lan truyền càng lớn. Vận tốc lan
truyền của tia đại diện cho mode cơ bản HE 11 là lớn nhất do có độ dốc
nhỏ nhất. Đây chính là một trong các nguyên nhân gây ra tán sắc tín
hiệu như sẽ phân tích ở các mục sau.
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Do mỗi mode có vận tốc lan truyền khác nhau, chiết suất của sợi quang
ứng với mỗi mode cũng khác nhau. Giá trị chiết suất tương ứng cho
mode (effective mode index) là:

0
effn

k


 (2.33)

Hình 2.13: Đồ thị V theo neff

Đồ thị V theo neff thể hiện trong Hình 2.13. Như hình vẽ, một mode
càng gần giá trị tần số cắt mode của nó thì sẽ có chiết suất neff càng
gần n2. Điều này có nghĩa là sự khác biệt chiết suất cho mode đó
càng nhỏ và ánh sáng sẽ tản mát ra phần cladding. Sợi đơn mode
được chế tạo có giá trị V càng gần 2,405 thì càng tốt để phần lớn ánh
sáng của mode HE11 nằm trong lõi.

2.3 CÁC MODE PHÂN CỰC TUYẾN TÍNH (LINEARLY
POLARIZED MODES)

Sợi quang thực tế có giá trị chiết suất lõi và cladding gần bằng nhau, chẳng
hạn loại sợi được dùng phổ biến là SMF -28 có giá trị sai biệt chiết suất
Δ = 0,36%.
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Về mặt toán học, khi n1 ≈ n2, phương trình (2.23) trở thành:

2 2
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(2.34)

Sử dụng tính chất liên hệ của hàm Bessel, các phương trình (2.25) và (2.26)
cho sóng EH và HE lần lượt trở thành:
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Đặt:
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(2.36)

Phương trình cho EH, HE, TE và TM có dạng chung là:

1 1( ) ( )

( ) ( )
j j

j j

J ha K qa
ha qa

J ha K qa
   (2.37)

Khi j = 0, phương trình (2.37) có dạng ứng với phương trình mô tả mode
HE1m. Khi j = 1, phương trình (2.37) có dạng ứng với phương trình mô tả
mode TE0m, TM0m và HE2m. Khi j > 1, phương trình (2.37) có dạng ứng với
phương trình mô tả mode HEj+1,m và EHj-1,m.

Về mặt vật lý, khi n1 ≈ n2, sợi quang trở thành một ống dẫn sóng yếu. Các
sóng lan truyền trong sợi có thành phần E và H trên mặt phẳng vuông với
phương truyền nhỏ hơn rất nhiều so với thành phần Ez và Hz. Nói cách
khác, các tia sáng đại diện cho các mode gần như song song vớ i tâm sợi
quang, và các mode gần như là sóng điện từ ngang TEM (transverse
electro-magnetic). Khi này, một số mode sẽ có phân bố trường ánh sáng
trong mặt phẳng vuông góc với phương truyền như nhau. Các mode này sẽ
ứng với từng nhóm phương trình trong các trường hợp j = 0, 1, 2… như
diễn giải trong (2.37).
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Hình 2.14: Kết quả giải theo phương pháp đồ thị cho mode LP 0m, j = 0,
n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20 μm

Hình 2.15: Đồ thị V theo neff

Hình 2.16: Phân bố công suất ánh sáng của một số mode LP
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Do sóng lan truyền gần như TEM nên dao động cùng pha của E và H sẽ
khiến các nhóm mode này lan truyền với các phân cực tuyến tính tương ứng.
Vì vậy, các nhóm mode này được gọi là các mode phân cực tuyến tính (LP –
linearly polarized mode) của sợi quang và phương trình (2.37) được dùng để
tìm phân bố trường cho các mode LP lm này. Hình 2.14 thể hiện kết quả giải
bằng đồ thị khi j = 0, n1 = 1,4628, n2 = 1,46, a = 20 μm với các giá trị V khác
nhau cho (2.37). Như thể hiện trong hình vẽ, luôn tồn tại một mode LP 01

(tương ứng với HE11 trong Hình 2.13) và khi V gần bằng 4 sẽ xuất hiện
mode LP02 (tương ứng với mode HE12 trong Hình 2.13). Đồ thị V theo neff

thể hiện trong Hình 2.15. Phân bố công suất ánh sáng của một số mode LP
thể hiện trong Hình 2.16.

2.4 SUY HAO TRONG SỢI QUANG

Các yếu tố quan trọng của một môi trường truyền dẫn tín hiệu bao gồ m suy
hao, méo dạng và nhiễu tín hiệu. Đối với môi trường truyền dẫn bằng sợi
quang, do tính chất nhiễu thấp và không bị tác động c ủa nhiễu điện từ, các
yếu tố cần quan tâm sẽ bao gồm suy hao, tán sắc và các hiệu ứng phi tuyến
đặc trưng cho sợi quang. Trong đó, suy hao là yếu tố quan trọng nhất và là
nguyên nhân cáp quang được dùng để thay thế cáp đồng như đã giới thiệu
trong chương 1.

Suy hao, về bản chất, là sự mất mát công suất của tín hiệu khi lan truyền dọc
theo môi trường truyền. Thông số suy hao sợi quang (fiber attenuation),
thường có đơn vị dB/km trong các thiết bị thực, được tính toán theo công
suất thu (tại khoảng cách z trên hướng truyền) và công suất phát (tại z = 0)
như sau:

10 (0)
( ) (0) log

( )
z P

P z P e
z P z

    (2.38)

Trong sợi quang, nguyên nhân gây ra suy hao được chia làm ba nhóm chính:

 Suy hao do hấp thụ (absorption): sự hấp thụ chuyển đổi năng lượng
photon thành năng lượng nhiệt dẫn đến suy hao.

 Suy hao do tán xạ (scattering): sự tán xạ chuyển hướng truyền ánh
sáng hoặc thay đổi bước sóng ánh sáng dẫn đến suy hao.

 Suy hao do uốn cong (bending): uốn cong làm bức xạ ánh sáng đi ra
ngoài lõi, dẫn đến suy hao.

Suy hao do hấp thụ bao gồm ba nguyên nhân: hấp thụ do cấu trúc phân tử
thủy tinh không hoàn hảo, hấp thụ do các phân tử hoặc ion tạp chất và hấp
thụ do bản thân phân tử thủy tinh chế tạo nên sợi quang. Trong đó, hấp thụ
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do cấu trúc liên kết không hoàn hảo giữa các phân tử thủy tinh có giá trị rất
nhỏ và thường được bỏ qua.

 Các tạp chất trong sợi quang thường gồm hai loại là các phân tử muối
clorua hoặc oxit kim loại Fe, Cu, Co, Ni, Cr, Mn,… và các ion OH-.
Các phân tử kim loại xuất hiện chủ yếu do các vật liệu dùng để tạo nên
SiO2, còn các ion OH- xuất hiện chủ yếu trong quá trình nung. Tùy vào
phương pháp chế tạo, tạp chất kim loại có thể được giảm đến mức
1-5 ppb [18] và tạp chất OH- có thể được giảm đến mức 20-100 ppb
[19]. Đơn vị tính 1 ppb nghĩa là một microgram tạ p chất trong một
kilogram thủy tinh.

 Hấp thụ do phân tử thủy tinh có nguyên nhân từ sự hấp thụ ánh sáng
cực tím vào các mức năng lượng của electron tạo thành phân tử SiO 2

và hấp thụ ánh sáng hồng ngoại vào dao động nhiệt của phân tử SiO 2.
Do SiO2 là chất tạo nên môi trường truyền dẫn, suy hao này sẽ là giới
hạn dưới của suy hao sợi quang.

Suy hao do tán xạ bao gồm bốn nguyên nhân: tán xạ Rayleigh, tán xạ Mie,
tán xạ Raman và tán xạ Brillouin. Trong đó, tán xạ Rayleigh và tán xạ Mie
là tán xạ không đàn hồi (inelastic), nghĩa là năng lượng và bước sóng của
hạt photon không thay đổi trong quá trình tán xạ. Tán xạ Raman và tán xạ
Brillouin là tán xạ đàn hồi (elastic), nghĩa là năng lượng và bước sóng của
hạt photon thay đổi trong quá trình tán xạ.

 Tán xạ Rayleigh: Sự thay đổi mật độ phân tử SiO2 dọc theo sợi quang,
cũng như sự xuất hiện của các phân tử tạp chất trong sợi quang, làm
cho chiết suất sợi quang thay đổi dọc theo môi trường truyền. Nếu các
thay đổi này có khoảng cách nhỏ hơn bước sóng ánh sáng lan truyền
trên sợi quang, tán xạ Rayleigh sẽ xảy ra. Một phần sóng ánh sáng bị
thay đổi hướng so với hướng lan truyền. Do cấu trúc hình trụ của sợi
quang, nếu hướng tán xạ không thỏa điều kiện phản xạ toàn phần thì
ánh sáng tán xạ sẽ ra ngoài lõi. Ngược lại, nếu hướng tán xạ thỏa điều
kiện phản xạ toàn phần, ánh sáng sẽ truyền ngược lại hướng truyền
ban đầu. Nếu hiểu theo lý thuyết về quang lượng tử, năng lượng của
photon được hấp thụ vào các nguyên tử và phát xạ toàn bộ trở lại theo
một hướng khác như một an ten. Tuy nhiên, do tán xạ Rayleigh giảm
theo λ4 nên việc sử dụng các bước sóng dài sẽ làm suy hao tán xạ này
giảm đi đáng kể.

 Tán xạ Mie: Cấu trúc không đồng nhất do các lỗi như bọt không khí,
méo dạng hình trụ, rạn nứt, thay đổi bán kính lõi hoặc thay đổi chiết
suất có khoảng cách gần bằng bước sóng cũng khiến ánh sáng bị tán xạ.
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Loại tán xạ này có tên gọi là tán xạ Mie, khiến sóng ánh sáng bị thay
đổi hướng và đi ra khỏi lõi sợi quang. Từ nguyên nhân của tán xạ Mie,
có thể thấy rằng cách tốt nhất để giảm tán xạ Mie là chọn lựa sợi có
cấu trúc đồng đều và đặc biệt là thao tác cần đúng kỹ thuật trong quá
trình cắt và hàn sợi quang.
 Tán xạ Raman: Trong loại tán xạ này có sự thay đổi về mặt năng lượng

của photon bị tán xạ. Do đó, mặc dù tổng công suất không đổi, các
bước sóng mới xuất hiện và công suất của bước sóng bị tán xạ sẽ giảm
đi. Tán xạ Raman xảy ra do tương tác của hạt photon với sự rung động
của các phân tử trong môi trường truyền. Theo quang lượng tử, năng
lượng của photon được hấp thụ vào phân tử của môi trường . Tuy
nhiên, sau khi hấp thụ, sự rung động và thay đổi về trục của phân tử
dẫn đến thay đổi năng lượng bức xạ. Photon sau tán xạ có thể mang
năng lượng thấp hơn hoặc cao hơn ban đầ u, dẫn đến bước sóng tán xạ
Raman sẽ dài hơn (gọi là bước sóng Stokes) hoặc ngắn hơn (gọi là
bước sóng anti-Stokes) một cách tương ứng. Tuy nhiên, để photon tán
xạ có năng lượng cao hơn ban đầu, phân tử tham gia tán xạ cần hạ
mức năng lượng xuống thấp hơn mức năng lượng bình thường. Điều
này xảy ra rất hạn chế. Vì vậy, bước sóng chủ yếu sinh ra từ tán xạ
Raman sẽ là bước sóng Stokes. Ánh sáng đã thay đổi bước sóng do tán
xạ sẽ lan truyền theo cả hai chiều của sợi quang do đặc tính hình trụ
của sợi. Khi công suất truyền qua sợi quang càng lớn, xác suất xảy ra
tương tác giữa photon và các phân tử môi trường truyền càng lớn, và
tán xạ Raman sẽ xảy ra càng mạnh. Trong sợi quang, hiện tượng tán
xạ Raman với phân tử SiO2 sẽ làm phát sinh bước sóng Stokes dài hơn
bước sóng ban đầu với tần số tăng thêm 11-13 THz. Để hạn chế tán xạ
Raman, thông thường công suất vào sợi quang cần nhỏ hơn công thức
thực nghiệm sau [20]:

223.6 10RP a  (2.39)

Trong đó a là bán kính lõi (μm), λ là bước sóng đang xét (nm) và α là
suy hao sợi quang ở bước sóng đang xét (dB/km). PR (W) là công suất
giới hạn để xảy ra mức tán xạ Raman có thể chấp nhận được.

 Tán xạ Brilluoin: Loại tán xạ này cũng làm thay đổi năng lượng photon
bị tán xạ dẫn đến suy hao như tán xạ Raman. Tuy nhiên, nguyên nhân
gây ra tán xạ Brillouin khác hẳn nguyên nhân gây ra tán xạ Raman.
Rung động nhiệt của các phân tử khiến mật độ phân tử thay đổi tại mỗi
thời điểm khác nhau dọc theo môi trường truyền. Sự thay đổi mật độ
này dẫn đến sự thay đổi về hằng số điện môi kéo theo thay đổi về chiết
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suất. Theo vật lý lượng tử, hiện tượng này được xem như sự dao động
của các hạt phonon (mang năng lượng nhiệt) trong môi trường truyền
dẫn. Khi photon ánh sáng tương tác với các phonon này, sự hấp thụ và
bức xạ năng lượng làm photon tán xạ được tăng thêm hoặc mất đi
năng lượng, dẫn đến bước sóng tán xạ ngắn hơn (anti -Stokes) hoặc cao
hơn (Stokes) tương ứng. Tuy nhiên, do năng lượng của phonon thấp
hơn năng lượng của rung động phân tử trong trường hợp tán xạ
Raman, bước sóng tán xạ chỉ cách bước sóng ban đầu khoảng 10 -20
GHz. Công suất ánh sáng truyền qua càng cao, hiện tượng hấp thụ ánh
sáng càng làm sinh ra nhiều phonon và hiện tượng tán xạ Brillouin xảy
ra càng mạnh. Do sóng ánh sáng tương tác với sự thay đổi chiết suất,
sóng tán xạ chủ yếu đi theo chiều ngược lại với hướng truyền. Để hạn
chế tán xạ Brillouin, thông thường công suất vào sợi quang cần nhỏ
hơn công thức thực nghiệm sau [20]:

3 2 217.6 10B optP a B   (2.40)

Trong đó, a là bán kính lõi (μm); λ là bước sóng đang xét (nm) ; α là
suy hao sợi quang ở bước sóng đang xét (dB/km) ; và Bopt là độ rộng
băng thông tín hiệu ánh sáng tính theo tần số (GHz). PB (W) là công
suất giới hạn để xảy ra mức tán xạ Brillouin có thể chấp nhận được.
Trong thực tế, giá trị giới hạn công suất này khoảng dưới 3 dBm [21].

Suy hao do uốn cong bao gồm hai nguyên nhân là uốn cong vĩ mô (macro
bending) và uốn cong vi mô (micro bending). Không có giới hạn cứng để
phân biệt hai loại này. Trong thực nghiệm, các uốn cong hoặc biến dạng sợi
quang mà mắt thường có thể phân biệt được là uốn cong vĩ mô . Các biến
dạng này thông thường xảy ra trong quá trì nh lắp đặt. Các uốn cong hoặc
biến dạng mắt thường không nhìn thấy được, chẳng hạn như sợi quang bị
chèn ép khi chôn ngầm dưới đất hoặc treo trên cao, gọi là uốn cong vi mô.

 Nguyên nhân gây ra suy hao do uốn xong được thể hiện trong Hình
2.17. Trong hình, mode HE11 truyền qua một đoạn sợi uốn cong.
Quãng đường di chuyển của ánh sáng phía trên và phía dưới đoạn uốn
cong là khác nhau. Để phần trường ánh sáng phía trên bắt kịp phần
trường ánh phía dưới sau đoạn uốn cong, vận tốc lan truyền phía trên
phải cao hơn phía dưới. Điều này là không thể do cùng chiết suất. Vì
vậy, một phần công suất phía trên sẽ khuếch tán ra ngoài sợi quang.
Suy hao này giảm nhanh chóng nếu tăng bán kính uốn cong. Chẳng
hạn, khi tăng bán kính uốn cong từ 7,5 mm lên 15 mm, suy hao do uốn
cong giảm từ 0,5 dB xuống 0,03 dB [22].
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Hình 2.17: Suy hao do uốn cong

 Bán kính uốn cong tối đa và suy hao do uốn cong tùy thuộc vào nhà
sản xuất. Tuy nhiên, suy hao tối đa do uốn cong cho các sợi quang
chưa bọc cáp trong các hệ thống khác nhau được quy định bởi các tiêu
chuẩn ITU-T. Chẳng hạn sợi quang biển cần uốn cong đến bán kính 30
mm có suy hao 0,1 dB (ITU-T G.652). Ngược lại, sợi quang truy cập
cần uốn cong nhiều hơn đến bán kính 7,5 mm có suy hao 0,5 dB
(ITU-T G.657).

 Tại Việt Nam, cáp quang thông thường được treo dọc theo đường dây
điện hoặc điện thoại có sẵn. Các loại cáp thường dùng là cáp quang

treo phi kim loại (All Dielectric Self Supporting – ADSS) và cáp
quang treo hình số tám (Figure-8 Self-supporting Aerial Cable). Đối
với các loại sợi quang bọc cáp này, bán kính uốn cong trước khi lắp
đặt cần lớn hơn 20 lần đường kính ngoài của cáp. Bán kính uốn cong
sau khi lắp đặt cần lớn hơn 10 lần đường kính ngoài của cáp.

Hình 2.18: Cấu trúc cáp ADSS (trái) và cáp treo hình số 8 (phải)



CHƯƠNG 246

Hình 2.19: Đặc tuyến suy hao theo bước sóng của sợi ITU -T G.652

Tổng suy hao do hấp thụ và tán xạ Rayleigh không phụ thuộc vào công suất
truyền cũng như quá trình lắp đặt, được xem là đặc tuyến suy hao theo bước
sóng của sợi quang. Sự phát triển về công nghệ chế tạo đến năm 2014 cho
đặc tuyến như trong Hình 2.19. Phổ quang được chia thành các vùng sau:

 Vùng bước sóng ngắn khoảng 850 nm, thường dùng cho mạng cục bộ
(local area network - LAN) cự ly ngắn 100-500 m, có suy hao rất cao
chủ yếu do tán xạ Rayleigh.

 Băng O (Original band): 1260-1360 nm, dùng phổ biến hiện nay trong
các mạng truy cập (bước sóng 1310 nm).
 Băng E (Extended band): 1360-1460 nm, có suy hao cao do hấp thụ

OH- và không được sử dụng.

 Băng S (Short wavelength band): 1460-1530 nm, dùng chủ yếu trong
mạng truy cập (bước sóng 1490 nm) hoặc mạng metro WDM kết hợp
khuếch đại Raman.

 Băng C (Conventional band): 1530-1565 nm, có suy hao thấp nhất. Do
đó, băng C được dùng trong các trường hợp đòi hỏi tốc độ cao như
mạng long-haul WDM hoặc cần chất lượng tốt như các kê nh quản lý/
điều khiển trong mạng metro WDM. Một đặc điểm nữa khiến băng C
được dùng phổ biến cho các mạng long-haul là bộ khuếch đại quang
EDFA có độ lợi cao nhất ở băng này.

 Băng L (Long wavelength band): 1565-1625 nm, dùng chủ yếu trong
mạng metro kết hợp khuếch đại Raman hoặc EDFA.
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 Băng U (Ultralong wavelength band): 1625-1675 nm, có suy hao cao
do hấp thụ hồng ngoại của SiO2 nên không được sử dụng. Hiện nay,
băng U được dành riêng cho các ứng dụng như theo dõi, kiểm tra và
điều khiển mạng.

2.5 TÁN SẮC TRONG SỢI QUANG

Tán sắc là sự thay đổi hình dạng trong miền thời gian của tín hiệ u mà không
làm thay đổi công suất. Bản chất của tán sắc trong sợi quang là sự chênh
lệch về thời gian lan truyền của các thành phần khác nhau của ánh sáng . Về
mặt toán học mức chênh lệch này được tính là đạo hàm của vận tốc nhóm
theo bước sóng. Vì vậy, thông số này còn được gọi là tán sắc vận tốc nhóm
(GVD - group velocity dispersion).

Trong sợi quang, nguyên nhân gây ra tán sắc được chia làm bốn loại:
 Tán sắc mode (modal dispersion) do sự chênh lệch thời gian lan truyền

giữa các thành phần khác mode.

 Tán sắc vật liệu (material dispersion) do sự chênh lệch thời gian lan
truyền giữa các thành phần cùng mode nhưng khác bước sóng.

 Tán sắc ống dẫn sóng (waveguide dispersion) do sự chênh lệch thời
gian lan truyền giữa các thành phần cùng mode, cùng bước sóng
nhưng khác chiết suất.

 Tán sắc phân cực (polarization dispersion) do sự chênh lệch thời gian
lan truyền giữa các thành phần cùng mode, cùng bước sóng nhưng
khác phân cực.

Độ tán sắc được tính theo độ lệch chuẩn của độ rộng xung hiệu dụng (đơn vị
ps/km) sau khi truyền như sau:

2 2 2 2
fiber modal material waveguide polarization        (2.41)

 Tán sắc mode chỉ xảy ra trong sợi quang đa mode. Nguyên nhân gây ra
tán sắc mode có thể được hiểu theo quang hình học. Khi chùm tia sáng

truyền qua sợi quang, mỗi mode là một tia sáng có quãng đường di
chuyển khác nhau. Các tia có độ dốc càng nhỏ (HE11, TE01, TM01 v.v)
sẽ có quãng đường di chuyển ngắn hơn. Các tia có độ dốc càng lớn
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(HE21, TE02, TM02 v.v) sẽ có quãng đường di chuyển xa hơn. Độ lệch
chuẩn tán sắc mode có thể ước lượng gần đúng như sau [23]:

2

mod

1

( )

4 3
al

L NA

n c
  (2.42)

Khi chiều dài sợi quang L tăng, các sai số trong cấu trúc sợi khiến một
số mode gần nhau kết hợp lại. Hiểu theo quang hình học, một số tia
sáng thay đổi hướng truyền và kết hợp thành một. Điều này làm giảm
số mode trong sợi, dẫn đến độ lệch chuẩn tán sắc mode thay đổi theo
L2 thay vì L [24].

 Tán sắc vật liệu xảy ra do chiết suất môi trường thay đổi theo bước
sóng. Đây chính là hiện tượng tán sắc ở vật lý cổ điển, trong thí
nghiệm kinh điển của Newton về ánh sáng trắng bị phân chia thành
các thành phần khác màu qua lăng kính. Hiện nay, chưa có nguồn sáng
nào thuần một bước sóng. Vì vậy, ánh sáng truyền trong sợi là đa bước
sóng. Sự khác biệt của chiết suất theo bước sóng dẫn đến khác biệt về
vận tốc lan truyền. Kết quả của sự chênh lệch thời gian truyền dẫn đến
độ lệch chuẩn tán sắc vật liệu sau:

2

material material2
( )

L d n
L D

c d





   


  (2.43)

Trong đó, σλ là độ rộng băng thông tín hiệu ánh sáng tính theo bước
sóng (nm) và Dmaterial là thông số tán sắc vận tốc nhóm do vật liệu
(ps/(nm.km)) có công thức:

2

material 2
( )

d n
D

c d





 (2.44)

 Tán sắc ống dẫn sóng xảy ra do mỗi mode có phân bố trường nằm cả
trong lõi lẫn ngoài cladding. Do chiết suất giữa lõi và cladding là khác
biệt nên tốc độ lan truyền trong lõi và cladding là khác biệt. Thông
thường, độ lệch chuẩn tán sắc ống dẫn sóng chỉ được tính toán cho
mode cơ bản HE11 như sau:
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(2.45)
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Trong đó, Dwaveguide là thông số tán sắc vận tốc nhóm do ống dẫn sóng
(đơn vị ps/(nm.km)) có công thức:
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 (2.46)

 Tán sắc phân cực xảy ra do chiết suất thực tế của sợi quang không
đồng nhất tại mọi điểm trong lõi. Các sai số khi chế tạo, hoặc sự chèn
ép và uốn cong sợi quang, dẫn đến mật độ vật liệu thay đổi. Sự thay
đổi mật độ này dẫn đến thay đổi chiết suất tại các vị trí khác nhau và
khiến cho thành phần E và H của sóng lan truyền bị lệch pha. Sự lệch
pha này dẫn đến phân cực sóng lan truyền chuyển tuần tự từ phân cực
tuyến tính sang phân cực ellipse rồi lại trở về phân cực tuyến tính như
minh họa trong Hình 2.20. Trong đó, phân cực di chuyển nhanh hơn
gọi là mode nhanh (fast mode) ; phân cực di chuyển chậm hơn gọi là
mode chậm (slow mode); và chiều dài lan truyền để phân cực trở lại
tuyến tính như ban đầu gọi là chiều dài nhịp (beat length) .

Kết quả của sự chênh lệch thời gian truyền giữa hai cực dẫn đến độ
lệch chuẩn tán sắc phân cực sau:

polarization beat polarization2x y l L D L     (2.47)

Trong đó βx và βy là hệ số pha của sóng lan truyền theo phân cực x và
y, lbeat là chiều dài nhịp và Dpolarization là thông số tán sắc vận tốc nhóm
do phân cực (đơn vị ps/√km) có công thức:

polarization beat2x yD l   (2.48)

Hình 2.20: Sự thay đổi phân cực ánh sáng dọc theo sợi quang

Trong thực tế, giá trị tán sắc mode thường lớn hơn hẳn các giá trị còn lại.
Trong sợi quang đa mode, giá trị tán sắc được tính gần đúng theo giá trị tán
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sắc mode. Trong sợi quang đơn mode, giá trị tán sắc được tính gần đúng
theo giá trị tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng. Tán sắc phân cực
thường rất nhỏ, khoảng 0,02 ps/√km. Khi đo đạc, không thể đo tách rời các
giá trị này. Do đó, thông số thiết bị thực tế của sợi đơn mode chỉ ghi một giá
trị chung là tán sắc vận tốc nhóm D (ps/(nm.km)) ngầm định bao gồm tán
sắc vận tốc nhóm do vật liệu và ống dẫn sóng.

Hàm (2.44) tăng theo bước sóng trong khi hàm (2.46) giảm theo bước sóng,
kết quả là D = 0 ps/(nm.km) tại vị trí λ ≈ 1310 nm như thể hiện trong Hình
2.21. Đây cũng là nguyên nhân khiến bước sóng 1310 nm (băng O) được
dùng chủ yếu trong các mạng truy cập. Khoảng cách ngắn của mạng truy
cập khiến suy hao tại băng O không đáng kể, trong khi tán sắc thấp lại dẫn
đến không cần dùng thêm các thiết bị bù tán sắc và giảm giá thành triển
khai. Ngược lại, các mạng metro hoặc long-haul dùng băng C và băng L để
có suy hao thấp nhất. Giá trị tán sắc thực tế tại băng C khoảng 18
ps/(nm.km) và băng L khoảng 21 ps/(nm.km). Do đó, cần có các biện pháp
bù tán sắc cho mạng metro hoặc long-haul. Thông số thiết bị thực thường
chỉ cho giá trị D tại bước sóng 1550 nm (băng C) và 1625 nm (băng L). Để
tính D tại một bước sóng bất kỳ, cần dùng hàm xấp xỉ sau cho đồ thị trong
Hình 2.21:
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(2.49)

Với λ0 (nm) và S0 (ps/(nm2.km)) lần lượt là giá trị bước sóng độ dốc tại vị trí
có D = 0 ps/(nm.km). Hai thông số này phụ thuộc thiết bị và được cho
trước.

Hình 2.21: Tán sắc vận tốc nhóm theo bước sóng trong sợi đơn mode
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2.6 HIỆN TƯỢNG PHI TUYẾN TRONG SỢI QUANG

Các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang chỉ xuất hiện rõ rệt khi công suất
ánh sáng truyền trong sợi tăng lên. Trong các hệ thống mạng metro và long -
haul, khi rất nhiều bước sóng gần nhau được truyền tập trung trong cùng
một sợi quang với lõi rất nhỏ cộng thêm các bộ khuếch đại công suất dọc
theo đường truyền, các hiện tượng phi tuyến này cần phải được giảm thiểu
để tránh làm giảm chất lượng tín hiệu.

Hiện tượng phi tuyến trong sợi quang bao gồm hai nhóm chính là tán xạ đàn
hồi và chiết suất phi tuyến: (i) tán xạ đàn hồi bao gồm tán xạ Raman kích
thích (stimulated Raman scattering) và tán xạ Brillouin kích thích
(stimulated Brillouin scattering); (ii) chiết suất phi tuyến dẫn đến tự điều chế
pha (self-phase modulation – SPM), điều chế pha chéo (cross-phase
modulation – XPM) và trộn bốn bước sóng (four wave mixing – FWM).

 Tán xạ Raman kích thích: Hiện tượng tán xạ Raman, như đã trình bày
ở phần trên, xảy ra khi photon tương tác với các phân tử thủy tinh.
Ánh sáng tán xạ thông thường tản mát theo nhiều hướng và không
cùng pha. Tuy nhiên, khi công suất ánh sáng truyền vào sợi quang đủ
lớn, tán xạ Raman sẽ chuyển thành tán xạ Raman kích thích. Khi đó,
ánh sáng tán xạ sẽ đồng pha và đi theo hai hướng dọc theo sợi quang.
Hầu hết công suất ánh sáng truyền vào sẽ chuyển thành công suất ánh
sáng tán xạ. Để giảm tán xạ Raman kích thích, cần hạn chế công suất
truyền trong sợi quang như đã trình bày trong mục suy hao sợi quang.

 Tán xạ Brillouin kích thích: Hiện tượng tán xạ Brillouin xảy ra khi
photon tương tác với phonon. Công suất truyền càng cao, nhiệt độ
càng tăng, số phonon sinh ra càng nhiều, và tán xạ Brillouin sẽ chuyển
thành tán xạ Brillouin kích thích. Khi này, hầu hết công suất ánh sáng
truyền vào sẽ chuyển thành công suất ánh sáng tán xạ đồng pha và đi
theo hướng ngược với hướng truyền ban đầu. Tuy nhiên, hiện tượng
này xảy ra không đáng kể khi truyền dẫn tín hiệu tốc độ cao.

 Tự điều chế pha: Hiện tượng này bắt nguồn từ hiệu ứng Kerr, do
nhà vật lý John Kerr công bố vào năm 1875. Khi truyền ánh sáng có
công suất lớn vào sợi quang, các nguyên tử cấu tạo sợi quang sẽ bị
phân cực, tương tự như sự phân cực của điện môi trong điện trường
mạnh. Sự phân cực này khiến chiết suất môi trường thay đổi theo
công thức sau:
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0 nl
eff

P
n n n

A
  (2.50)

Trong đó, n0 là chiết suất môi trường trong trạng thái bình thườ ng;
nnl là lượng thay đổi chiết suất phi tuyến; và P (W) là công suất ánh
sáng lan truyền. Đối với sợi đơn mode, Aeff (m2/W) là diện tích mode
tương ứng (efective mode area) được tính gần đúng theo công thức:

Hình 2.22: MFD trong sợi đơn m ode

2

4eff

MFD
A  (2.51)

Với MFD (đường kính mode tương ứng – mode field diameter) trong
sợi đơn mode được định nghĩa là đường kính mà tại đó trường ánh
sáng của mode HE11 giảm đi 1/e, hay cường độ ánh sáng giảm đi 1/e2

như Hình 2.22.

Sự thay đổi chiết suất theo công suấ t dẫn đến tốc độ lan truyền thay
đổi theo công suất. Kết quả là khi xung ánh sáng tăng hoặc giảm công
suất, vận tốc pha thay đổi, dẫn đến tần số giảm hoặc tăng tương ứng .
Sự thay đổi tần số này khiến phổ xung bị dãn rộ ng và bị tán sắc nhiều
hơn. Để hạn chế hiện tượng này, giá trị c ông suất quang cần nhỏ hơn
giá trị trong công thức thực nghiệm sau [25]:

2
eff

SPM
nl

A
P

n




 (2.52)

 Điều chế pha chéo: Hiện tượng này xảy ra chủ yếu trong các hệ thống
nhiều bước sóng. Khi sự thay đổi công suất của một bước sóng làm
chiết suất của môi trường thay đổi theo hiệu ứng Kerr, tất cả các bước
sóng đang tồn tại chung trong sợi đều bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng này sẽ
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càng mạnh khi các bước sóng tăng/ giảm công suất cùng lúc và tổng
công suất lớn hơn giá trị trong (2.52). Như vậy, càng có nhiều bước
sóng trong sợi quang, công suất của mỗi bước sóng càng phải nhỏ đi.
Nếu các bước sóng nằm ở vùng có tán sắc như băng C, sự chênh lệch
thời gian giữa các bước sóng do tán sắ c làm giảm xác suất các xung
tăng / giảm cùng lúc và cũng làm giảm đáng kể điều chế pha chéo.

 Trộn bốn bướ c sóng: Hiện tượng này tương tự như hiện tượng si nh ra
các thành phần hài khi truyền tín hiệu điện từ trong không gian. Giả sử
có ba bước sóng với tần số góc tương ứng là ω1, ω2, ω3 trong cùng
một sợi quang, bước sóng có tần số góc ω4 = ω1 ± ω2 ± ω3 sẽ được sinh
ra. Theo quang lượng tử, các photon tương tác lẫn nhau để sinh ra một
photon mới với tổng năng lượng không đổi. Khi các bước sóng cách
đều nhau như trong hệ thống long-haul, ω4 sẽ có giá trị trùng với một
trong các bước sóng ban đầu. Nói cách khác, các kênh sẽ tự gây nhiễu
xuyên kênh lẫn nhau. Để giảm hiện tượng này, cần hiện tượng tán sắc
và khoảng cách giữa các bước sóng đủ lớn. Hiện tượng tán sắc sẽ
khiến các hài sinh ra lệch pha với tín hiệu ban đầu và giảm tác động
nhiễu xuyên kênh.

2.7 CÁC LOẠI SỢI QUANG THÔNG DỤNG

Các loại sợi quang hiện nay được quy chuẩn theo ITU-T đi từ ITU-T G.651
đến ITU-T G.657. Các tiêu chuẩn này có thể được giải thích sơ lược như sau:
 ITU-T G.651: sợi quang đa mode dùng chủ yếu cho các cự ly truyền

ngắn từ 140 m đến 1100 m chẳng hạn như mạng LAN.
 ITU-T G.652: sợi quang đơn mode chia làm bốn chuẩn là

G.652A/B/C/D. G.652 A/B dùng phổ biến cho các mạng LAN, mạng
truy cập và mạng metro. Sợi G.652 C/D có đỉ nh suy hao do hấp thụ
OH- thấp hơn và hỗ trợ các mạng WDM ghép bước sóng rời rạc.
 ITU-T G.653-G.656: sợi quang đơn mode dùng chủ yếu trong mạng

long-haul. Trong đó, sợi chuẩn G.653 có giá trị tán sắc bằng không ở
1550 nm thích hợp cho đường truyền dài dù ng một bước sóng. Sợi
chuẩn G.654 có suy hao thấp nhất ở 1550 nm nhờ lõi thuần SiO2 thích
hợp nhất cho đường truyền cáp quang biển dùng một bước sóng. Tuy
nhiên, nếu dùng nhiều bước sóng như hệ thống WDM, sợi chuẩn
G.655 và G.656 là thích hợp nhất. Hai chuẩn này có thông số tán sắc
nhỏ nhưng khác không để tránh hiện tượng phi tuyến. G.655 dùng cho
ghép kênh trong băng C-L còn G.656 dùng cho ghép kênh trong băng
thông rộng hơn từ băng O-L.
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 ITU-T G.657: sợi quang đơn mode có kích thước nhỏ và suy hao uốn
cong thấp. Sợi này hiện nay được dùng phổ biến cho mạng truy cập
thay thế dần sợi G.652. Nguyên nhân là mạng truy cập cần sợi có
kích thước nhỏ hơn và cần uốn cong nhiều hơn khi triển khai trong
các căn hộ.

Thông tin chi tiết về một số loại sợi thường gặp là sợi đa mode, sợi đơn
mode và sợi đơn mode dịch chuyển tán sắc như sau:

Sợi đa mode là sợi có kích thước lõi đủ lớn để thông số V > 2,405 tại bước
sóng sử dụng. Cấu trúc sợi quang theo chuẩn ITU-T G.651 có giá trị chiết
suất cao nhất tại tâm lõi rồi giảm dần đến cladding, gọi là cấu trúc chiết
suất thay đổi tuần tự (graded index). Cấu trúc này làm giảm tán sắc mode
cho sợi đa mode. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng quang hình
học như minh họa trong Hình 2.23. Trong hình, các mode được thể hiện
bằng các tia di chuyển trong lõi. Đối với cấu trúc chiết suất theo bậc, vận
tốc lan truyền của các tia là như nhau, dẫn đến tán sắc mode như đã trình
bày ở phần tán sắc trong sợi quang. Đối với cấu trúc chiết suất thay đổi
tuần tự, tia sáng bị khúc xạ liên tục theo giá trị chiết suất và bị uốn cong
như trong hình vẽ. Khi các tia bị uốn cong này lan truyền trong sợi quang,
vận tốc lan truyền của chúng cũng thay đổi tuần tự theo chiết suất, chậm
hơn ở gần lõi và nhanh hơn ở xa lõi. Kết quả là, tia sáng nằm xa tâm, tuy
quãng đường di chuyển dài hơn nhưng có thời gian di chuyển nhanh hơn.
Ngược lại, tia sáng nằm gần tâm, tuy quãng đường di chuyển ngắ n hơn
nhưng lại có thời gian di chuyển chậm hơn. Mức chênh lệch thời gian giữa
các mode, do đó, giảm đi.

Số lượng mode trong sợi đa mode được tính gần đúng theo công thức:
2
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(2.53)

Trong đó, αGI là hệ số của hàm giá trị chiết suất trong sợi chiết suất thay đổi
tuần tự:
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(2.54)

Với a là bán kính lõi; αGI ≈2 trong thực tế.

Sợi đa mode thường được dùng cho các tuyến truyền cự ly ngắn (140 -1100 m)
chủ yếu cho mạng truy cập hoặc mạng LAN. Do đó, các thông số kỹ thuật
thường ở các bước sóng 850 nm và 1300 nm. Theo chuẩn ITU-T G.651, các
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thông số cơ bản thường gặp khi làm việc với sợi đa mode được tóm tắt trong
Bảng 2.1.

Hình 2.23: Mode TE/ TM trong sợi đa mode chiết suất theo bậc (trên) và

thay đổi tuần tự (dưới)

Bảng 2.1: Các thông số cơ bản của sợi đa mode theo chuẩn ITU-T G.651

Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch)

Giá trị theo chuẩn
ITU-T G.651

Ghi chú

Wavelength Bước sóng sử
dụng

Vùng 850 nm-1300 nm Vùng 850 nm thường dùng
cho mạng cục bộ LAN
Ethernet chuẩn IEEE 802.3 .
Vùng 1300 nm thường dùng
cho mạng truy cập.

Core/cladding
diameter

Đường kính lõi
/ cladding

50 / 125 µm

Numerical
aperture

Khẩu độ số 0,2 Dùng tính suy hao hàn nối sợi
và tính góc chiếu ánh sáng
vào sợi

Macrobend loss Suy hao uốn
cong vĩ mô

< 1 dB Uốn cong hai vòng, bán kính
15 mm

Bandwidth-
length product

Tích số băng
thông-chiều dài

> 500 MHz.km Tích số này thể hiện sự đánh
đổi giữa băng thông và chiều
dài. Giá trị càng cao càng tốt.

Attenuation Suy hao < 3,5 dB/km (850 nm)
< 1 dB/km (1300 nm)

Suy hao càng thấp càng tốt

Chromatic
dispersion

Tán sắc 1295 < λ0 < 1340
S0 < 0,105

Tán sắc chủ yếu là tán sắc
mode
Các thông số cho công thức
(2.49)
Riêng vùng 850 nm có tán sắc
tối đa là -104 ps/(nm.km)
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Sợi đơn mode là sợi có kích thước lõi đủ nhỏ để thông số V < 2,405 tại bước
sóng sử dụng. Sợi đơn mode G.652 có cấu trúc chiết suất giống nhau n1

trong lõi và n2 ở cladding. Xét về tán sắc, sợi đơn mode có tán sắc nhỏ hơn
nhiều so với sợi đa mode. Ngoài ra, ảnh hưởng của suy hao uốn cong cũng
thấp hơn. Sợi đơn mode được dùng phổ biến trong mạng LAN, mạng truy
cập hoặc mạng metro. Một trong các loại sợi thông dụng hiện nay là
SMF-28. Vào năm 2009, tiêu chuẩn ITU-T G.652 ra đời gồm các tiêu chuẩn
chung cho sợi quang đơn mode. Vào năm 2012, với sự phát triển nhanh
chóng của mạng truy cập quang, tiêu chuẩn ITU -T G.657 bổ sung thêm một
số tiêu chuẩn cho sợi quang triển khai trong nhà ở đầu cuối của mạng truy
cập, vốn bị uốn cong nhiều hơn. Các thông số cơ bản thường gặp khi làm
việc với sợi đơn mode được tóm tắt trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Các thông số cơ bản của sợi đơn mode
theo chuẩn ITU-T G.652 và G.657

Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch)

Giá trị theo chuẩn
ITU-T G.652 và G.657

Ghi chú

Wavelength Bước sóng sử
dụng

Vùng 1310 nm Vùng 1310 nm thường
dùng cho mạng cục bộ
và mạng truy cập.

Tuy tiêu chuẩn áp
dụng này cho vùng
1310 nm, sợi đơn
mode theo chuẩn này
có thể dùng ở 1550
nm cho mạng metro
và long-haul.

Core/ cladding
diameter

Đường kính lõi
/ cladding

8 / 125 µm Đường kính lõi rất nhỏ
so với sợi đa mode để
có V < 2,405.

Mode field
diameter

Đường kính
mode tương ứng

8,6 – 9,5 µm (1310 nm) Dùng tính suy hao hàn
nối sợi đơn mode

Macrobend
loss

Suy hao uốn
cong vĩ mô

Ngoài trời:
Uốn 1 vòng bán kính 7,5 mm

< 0,5 dB (1550 nm)

Giá trị này theo chuẩn
ITU-T G.657
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Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch)

Giá trị theo chuẩn
ITU-T G.652 và G.657

Ghi chú

< 1 dB (1625 nm)

Trong nhà:

Uốn 1 vòng bán kính 5 mm

< 0,15 dB (1550 nm)

< 0,45 dB (1625 nm)

Attenuation Suy hao < 0,4 dB/km (1310 nm)

< 0,3 dB/km (1550 nm)

Chromatic
dispersion

Tán sắc 1250 < λ0 < 1350

S0 < 0,11

Tán sắc chủ yếu là tán
sắc vật liệu và tán sắc
ống dẫn sóng

Các thông số cho công
thức (2.49)

Cut-off
wavelength

Tần số cắt 1260 nm Dưới tần số này,
V > 2,405 và sợi không
còn là đơn mode

Polarization
mode
dispersion

Tán sắc phân
cực

< 0,5 ps/√km

Sợi đơn mode dịch chuyển tán sắc: Bằng cách thay đổi phân bố chiết suất
của lõi, giá trị tán sắc ống dẫn sóng thay đổi và tổng tán sắc có thể bằng
không ở vùng 1550 nm. Khi cả suy hao và tán sắc đều thấp ở vùng này, sợi
quang sẽ rất thích hợp cho các mạng long-haul cần truyền cự ly dài, tốc độ
cao. Các loại sợi chuẩn G.653 và G.654 được phát triển cho thời kỳ đầu của
mạng long-haul khi chưa dùng kỹ thuật ghép dày đặc bước sóng. Tuy nhiên,
khi ghép dày đặc bước sóng với khoảng cách các bước sóng nhỏ hơn
100 GHz, hiện tượng phi tuyến FWM làm nhiễu xuyên kênh tăng cao . Để
khắc phục hiện tượng này , giá trị tán sắc chỉ được giảm đến khoảng 4
ps/(nm.km), đồng thời diện tích mode tương ứng Aeff phải lớn. Loại sợi phổ
biến hiện nay đáp ứng cả hai nhu cầu này là sợi chuẩn G.655 và G.656. Điển
hình là sợi LEAF (large effective area non-zero dispersion shifted fiber) của
hãng Corning hoặc Truewave của hãng Lucent . Tiêu chuẩn ITU-T G.655
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quy định thông số cơ bản thường gặp như tóm tắt trong Bảng 2.3. Tiêu
chuẩn G.656 tương tự như G.655 nhưng băng thông rộ ng hơn (1460-1625
nm thay vì 1530-1625 nm).

Bảng 2.3: Các thông số cơ bản của sợi đơn mode theo chuẩn ITU -T G.655

Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch)

Giá trị theo chuẩn
ITU-T G.652 và G.657

Ghi chú

Wavelength Bước sóng sử
dụng

Vùng 1550 nm Sợi này dùng chủ yếu
cho mạng long-haul
nên không quy chuẩn
ở 1310 nm.

Core/ cladding
diameter

Đường kính lõi /
cladding

8 / 125 µm Đường kính lõi rất nhỏ
so với sợi đa mode để
có V < 2,405.

Mode field
diameter

Đường kính
mode tương ứng

8 – 11 µm (1550 nm) Dùng tính suy hao
hàn nối sợi đơn mode

Macrobend loss Suy hao uốn
cong vĩ mô

< 0,1 dB (1625 nm) Uốn 100 vòng bán
kính 30 mm

Attenuation Suy hao < 0,35 dB/km (1550 nm)

< 0,4 dB/km (1625 nm)

Chromatic
dispersion

Tán sắc Cho 1460 < λ < 1550:

0,08λ-117,75 < D <
0,03λ-43,92

Cho 1550 < λ < 1625:

0,04λ-58,58 < D <
0,07λ-98,37

D có đơn vị
ps/(nm.km)

Cut-off
wavelength

Tần số cắt 1450 nm Dưới tần số này,
V > 2,405 và sợi
không còn là đơn
mode.

Polarization
mode dispersion

Tán sắc phân
cực

< 0,2 ps/√km

Effective Area Diện tích mode
tương ứng

~70 µm2 Thông số này không
quy định trong ITU-T
G.655, nếu càng lớn
thì các hiệu ứng phi
tuyến càng giảm.
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2.8 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

Hàn nối sợi quang: Đây là thao tác cơ bản cho các kỹ sư liên quan đến hệ
thống cáp quang. Quá trình hàn sợi quang gồm ba bước cơ bản như sau:
 Chuốt sợi: Sợi quang được tước bỏ các lớp bảo vệ, chuốt bằng kềm

chuyên dụng để tước bỏ lớp bảo vệ đến cladding và rửa sạch bằng
dung dịch cồn. Nên chuốt bằng các thiết bị chuyên dùng để không cắt
quá sâu làm hư hại lớp cladding. Ngược lại, nếu chuốt không hết lớp
bảo vệ, thiết bị cắt sợi sẽ dễ hỏng.
 Cắt sợi: Để quá trình hàn sợi quang có suy hao thấp nhất, sợi quang

cần được cắt sao cho mặt cắt phải phẳng. Thiết bị thông dụng hiện nay
là dao cắt sợi (cleaver) hoạt động theo nguyên tắc sau: (i) giữ chặt sợ i
đã được chuốt; (ii) dùng dao lưỡi kim cương để cứa lên sợ i tạo nên
một vết nứt thật mảnh; (iii) áp dụng lực tăng dần để bẻ sợi tại điểm
nứt. Quá trình này hiện nay được tự động hóa khá đơn giản.
Lưu ý rằng , sau khi cắt, phần đầu sợi quang bị cắt ra sẽ rất nhỏ. Do đó,
các kỹ sư khi thực hiện quá trình này cần hết sức cẩn thận, tuyệt đối
không dụi mắt/ mũi hoặc có thức ăn/ uống gần khu vực làm việc, để
tránh vô tình đưa mảnh vụn thủy tinh vào cơ thể. Ngoài ra, các đoạn
sợi vụn sau khi cắt không được để chung vào rá c bình thường mà phải
được phân loại để tránh gây nguy hại cho người khác.
 Hàn sợi: Một đoạn ống nhựa có lõi kim loại (sleeve) được luồn vào

một trong hai sợi cần hàn lại với nhau. Mục đích của sleeve là gia
cường cho khu vực dễ gãy tại vị trí hàn. Phươn g pháp hàn sợi phổ biến
hiện nay là hàn bằng hồ quang điện (fusion splicing) . Hai đầu sợi
quang đã cắt phẳng được giữ chặt và dịch chuyển lại gần một cặp điện
cực trong máy fusion splicer. Hiện tượng phóng hồ quang điện từ cặp
điện cực sẽ làm nóng chảy và kết dính hai sợi. Sau đó, đoạn sleeve
được kéo trùm lên vị trí vừa hàn và được làm nóng chảy để kết dính
vào sợi.

Việc hàn sợi sẽ gây ra suy hao tại vị trí hàn. Thông số suy hao được
ước lượng ngay sau khi hàn bằng cách tính toán độ lệch về mặt hình
học của hai đầu sợi. Thông số này không chính xác bằng việc đo đạc
công suất thực sự , tuy nhiên vẫn có thể dùng để tham khảo. Thông số
suy hao trung bình khoảng 0,1 dB tại một mối hàn. Để hạn chế tối
thiểu suy hao, cần kiểm tra các bước sau:

oKhông được hàn sợi đ a mode với sợi đơn mode.
oĐối với sợi đa mode: bảo đảm hai sợi có cùng NA và cùng bán

kính lõi. Suy hao do khác biệt NA là:
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oSuy hao do khác biệt bán kính lõi là:
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oĐối với sợi đơn mode: bảo đảm hai sợi có cùng MFD. Suy hao
do khác biệt MFD là:
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oCác thiết bị fusion splicer đều hiện hình ảnh của hai đầu sợi
trước khi hàn. Nếu hai đầu không phẳng do cắt bằng cleaver
không đúng kỹ thuật, máy sẽ báo lỗi. Nên cắt lại sợi quang, để
tránh suy hao do tán xạ Mie.

oNên chùi sạch đoạn sợi trước khi hàn, bụi bám vào sợi hoặc bên
trong sleeve sẽ dẫn đến khả năng nóng chảy tại mối hàn.

Kết nối sợi quang: để nối sợi quang vào các thiết bị cần dùng đầu kết nối
(connector). Các đầu nối này gây suy hao cao hơn hẳn việc hàn sợi (trung
bình khoảng 0,5 dB cho mỗi connector). Các loại đầu nối phổ biến hiện
nay là:

 FC (ferrule connector): chia làm hai loại là FC/PC (physical contact)
và FC/APC (angled physical contact), trong đó loại APC có mặt tiếp
xúc được cắt vát đi để giảm phản xạ ngược. Hai loại này không được
nối trực tiếp với nhau. FC hiện nay không được dùng phổ biến trong
các hệ thống thông tin quang do dễ trầy xước và chiếm không gian. FC
chủ yếu dùng trong phòng thí nghiệm.

 SC (subscriber connector): dùng mấu để kết nối nên đơn giản và dễ lắp
đặt hơn, được dùng phổ biến hiện nay.
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Hình 2.24: Đầu kết nối FC/PC

Hình 2.25: Đầu kết nối FC/APC

Hình 2.26: Đầu kết nối SC

Hình 2.27: Đầu kết nối LC

 LC (Lucent connector): phát minh của hãng Lucent, cũng dùng mấu
như SC nhưng có cấu trúc rất nhỏ gọn, thích hợp cho việc lắp đặt trong
không gian hẹp, được dùng phổ biến nhất hiện nay.

Máy OTDR (optical time-domain reflectometer – tạm dịch: máy đo phản xạ
quang trong miền thời gian) là thiết bị phổ biến nhất để kiểm tra suy hao
trên đường truyền. OTDR hoạt động bằng cách truyền các xung ánh sáng
vào sợi quang và đo đạc thời điểm nhận được xung phản x ạ. Từ đồ thị của
OTDR, ta xác định được các điểm sau trên tuyến truyền:

 Phản xạ Fresnel mạnh ở đầu và cuối đường truyền. Đây là phản xạ do
ánh sáng đi qua hai môi trường có chiết suất khác biệt, với tỷ lệ phản
xạ là:
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(2.58)

Trong đó ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất nm1 vào môi trường
có chiết suất nm2. Dựa vào đây, ta có thể tìm được vị trí đứt cáp quang.
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 Phản xạ Fresnel ở các đầu nối: Các đầu nối có thể làm bằng các chất
khác với sợi quang nên cũng xuất hiện phản xạ Fresnel .
 Suy hao tại các vị trí uốn cong.
 Suy hao tại các vị trí hàn sợi .
 Suy hao dọc theo tuyến, đo từ tán xạ Rayleigh.

Lưu ý rằng:
 Bộ thu cần một thời gian phục hồi sau mỗi lần thu được phản xạ.

Trong khoảng thời gian này, dù xung truyền đi bị phản xạ tiếp tục thì
bộ thu cũng không phân biệt được. Đây gọi là vùng chết (deadzone) ,
thông thường khoảng 1 m sau phản xạ Fresnel và 4 m sau tán xạ
Rayleigh.
 Tầm nhạy sáng (dynamic range) của bộ thu thông thường khoảng 40 -

45 dB. Đây là khoảng cách giữa công suất phản xạ lớn nhất và nhỏ
nhất mà OTDR phát hiện được. Giá trị này càng lớn thì OTDR càng
đo được xa.
 Độ rộng xung truyền đi càng nhỏ thì độ phân giải đo đạc càng lớn .

Tuy nhiên, công suất giảm đi nên tỷ số tín hiệu trên nhiễu cũng giảm
và tầm đo ngắn lại.
 Do OTDR truyền xung đến đầu cuối sợi quang, các thiết bị thu ở đầu

cuối sợi có thể bị ảnh hưởng và làm hư hỏng bộ thu.

Hình 2.28: Kết quả đo OTDR
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BÀI TẬP CHƯƠNG 2
2.1. Một sợi quang đa mode có bán kính lõi a = 25 μm và chiết suất lõi

n1 = 1,452. Ánh sáng có bước sóng λ = 850 nm được chiếu vào sợi
quang. Hãy tìm số mode ánh sáng có thể lan truyền trong sợi với hai
trường hợp:

a) Có một lớp cladding bao phủ quanh lõi với độ thay đổi chiết suất
Δ = 0,01

b) Không có cladding (chiết suất không khí là n2 = 1)
c) Trường hợp nào phù hợp hơn để truyền thông tin? Tại sao?

(Đáp số: a) 585 mode, b) 13840 mode).

2.2. Một sợi quang đơn mode có chiết suất lõi n1 = 1,457 và độ thay đổi
chiết suất Δ = 0,01. Tìm điều kiện của bán kính lõi a để sợi quang hoạt
động ở trạng thái đơn mode với bước sóng ánh sáng λ = 1300 nm trong
hai trường hợp:
a) Độ thay đổi chiết suất Δ = 0,01
b) Độ thay đổi chiết suất Δ = 0,0025 .

(Đáp số: a) a < 4,86 μm, b) a < 9,72 μm) .

2.3. Một sợi quang đa mode có chiết suất lõi n1 = 1,46 và độ thay đổi chiết
suất Δ = 0,01. Giả sử một xung dirac lý tưởng lan truyề n trong sợi, độ
rộng xung sau khi lan truyền qua chiều dài L = 100 km là bao nhiêu?

(Đáp số: 139,8 ns).

2.4. Một sợi quang đơn mode có tán sắc vận tốc nhóm D = –80 ps/(nm.km)
tại bước sóng λ = 850 nm. Giả sử một xung dirac lý tưởng lan truyền
trong sợi, tìm độ rộng xung sau khi lan truyền qua chiều dài L = 100
km trong hai trường hợp:
a) Nguồn sáng là đèn LED có độ rộng phổ quang (linewidth) là σλ = 50 nm

b) Nguồn sáng là đèn laser có độ rộng phổ quang (linewidth) là σλ = 2 nm.

(Đáp số: a) 0,4 μs, b) 0 ,2 ns).

2.5. Để giảm hiệu tượng phi tuyến trong sợi quang
a) Cần bộ thu có độ nhạy cao
b) Cần truyền nhiều bước sóng trên một sợi
c) Cần giảm công suất truyền trong sợi
d) Cần uốn cong sợi đến bán kính cho trước .

(Đáp án: c).
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2.6. Mode HE11

a) Chỉ tồn tại khi bán kính lõi đủ lớn
b) Không tồn tại trong sợi
c) Có phân bố công suất dạng Gauss
d) Có phân bố công suất khác Gauss.

(Đáp án: c).

2.7. Càng nhiều mode trong sợi quang nghĩa là công suất ánh sáng trong
phần cladding sẽ
a) Ít hơn
b) Nhiều hơn
c) Như nhau
d) Không có công suất trong cladding.

(Đáp án: b).

2.8. Khi uốn cong sợi quang multi-mode, số mode trong sợi sẽ
a) Tăng
b) Giảm
c) Không đổi
d) Không còn mode nào trong sợi.

(Đáp án: b).
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Chương 3

NGUỒN PHÁT QUANG

3.1 MỘT SỐ CHỦ ĐỀ VỀ CHẤT BÁN DẪN

3.1.1 Tiếp giáp p-n

Các nguyên tử có cấu tạo từ các electron mang điện tích âm và hạt nhân bao
gồm các proton mang điện tích dương và các neutron không mang điện tích.
Lực Coulomb đẩy electron vào proton. Tuy nhiên, khi kết hợp electron và
proton để tạo thành neutron, có sự chênh lệch khối lượng trước và sau khi
kết hợp. Theo Einstein, điều này đòi hỏi một l ượng năng lượng bổ sung rất
lớn và thông thường không xảy ra ở điều kiện bình thường. Vì vậy, các
electron chỉ di chuyển xung quanh hạt nhân.

Theo nguyên lý bất định Heisenberg công bố năm 1927, do tính chất sóng
và khối lượng vô cùng nhỏ của electron nên không thể xác định chính xác cả
vị trí và vận tốc của electron tại cùng một thời điểm. Sự hiện diện của
electron được xác định bằng xác suất xuất hiện của electron trong vùng
không gian xung quanh hạt nhân. Khái niệm này được Erwin Schrödinger
đề ra năm 1926 và vùng không gian xuất hiện electron được gọi là đám mây
electron.

Phương trình Schrödinger trong điều kiện hạt mang điện chịu lực liên kết
giữa các nguyên tử chỉ ra rằng, electron chỉ tồn tại ở các mức năng lượng
rời rạc. Đối với các vật chất có liên kết tinh thể chặt chẽ như các chất bán
dẫn, do electron chịu tác động của cả các nguyên tử lân cận nên mỗi mức
năng lượng này không còn là một giá trị đơn lẻ , mà mỗi mức là một dãy
các giá trị.

Ở nhiệt độ bình thường, các electron sẽ phân bố với xác suất giảm dần từ
dãy năng lượng thấp lên dãy năng lượng cao. Mức Fermi được định nghĩa là
mức năng lượng trung gian. Trong đó, xác suất có electron trong các dãy
năng lượng dưới mức Fermi nhiều hơn 50%, và xác suất có electron trong
các dãy năng lượng trên mức Fermi ít hơn 50%.
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Hình 3.1: Đám mây electron của nguyên tử hydro
ở trạng thái năng lượng bình thường (trái)
và trạng thái năng lượng kích thích (phải)

Hình 3.2: Mức Fermi của bán dẫn không tạp chất (trái), bán dẫn loại n
(giữa) và loại p (phải). Electron được thể hiện như các chấm đen

Hình 3.3: Mức Fermi của tiếp giáp p-n ở trạng thái bình thường (trái),
phân cực thuận (giữa) và phân cực ngược (phải)

Khi được cung cấp đủ năng lượng ( < 4 eV cho bán dẫn) electron có thể
thoát khỏi lực liên kết hạt nhân và trở thành electron tự do. Nghĩa là,
electron di chuyển lên dãy năng lượng trên mức Fermi. Để hiện tượng này
xảy ra dễ dàng trong điều kiện nhiệt độ bình thường, các tạp chất sẽ được
pha thêm vào để phá vỡ liên kết chặt chẽ của chất bán dẫn. Tùy vào loại tạp
chất mà kết quả sau cùng sẽ có nhiều electron hơn (bán dẫn loại n -
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negative) hoặc ít electron hơn (bán dẫn loại p – positive). Mức Fermi của
bán dẫn loại n và p sẽ tăng và giảm tương ứng với số lượng hạt electron như
trong Hình 3.1. Trong hình, Ec là dãy dẫn (conduction band energy), Ev là
dãy hóa trị (valence energy band), Eg là mức năng lượng chênh lệch giữa hai
dãy (bandgap energy) và Ef là mức Fermi.

Theo vật lý lượng tử, sau khi hai loại bán dẫn này được kết hợp với nhau để
tạo thành tiếp giáp p-n, mức Fermi phải như nhau để vật chất đạt trạng thái
cân bằng. Điều này nghĩa là một số electron từ n sẽ di chuyển sang p để xác
suất xuất hiện electron vẫn là 50% ở mức Fermi mới. Nói cách khác, tại mặt
phân cách của tiếp giáp p-n, các hạt electron tự do từ n sẽ kết hợp với các
liên kết thiếu electron (lỗ trống) tại p. Kết quả là xuất hiện vùng tiếp giáp
trung hòa về điện tích và được gọi là vùng nghèo (depletion region).

Tùy vào mục đích sử dụng, tiếp giáp p-n sẽ được phân cực thuận hoặc phân
cực ngược. Khi phân cực thuận, vùng n kết nối với cực âm và vùng p kết nối
với cực dương. Sự tăng điện tích làm mức Fermi của vùng n cao hơn vùng
p. Do đó, các electron từ vùng n được xem như nằm ở mức năng lượng cao
hơn và sẽ đổ về vùng p có mức năng lượng thấp hơn. Khi electron từ n kết
hợp với lỗ trống ở p, năng lượng chênh lệch có thể sinh ra nhiệt (phonon)
hoặc ánh sáng (photon) .

Ngược lại, khi phân cực ngược, vùng n kết nối với cực dương và vùng p kết
nối với cực âm. Sự giảm điện tích làm mức Fermi của vùng n thấp hơn vùng
p. Do đó, các electron từ vùng n được xem như nằm ở mức năng lượng thấp
hơn và không thể di chuyển sang vùng p có mức năng lượng cao hơn.

3.1.2 Hiện tượng phát xạ ánh sáng của tiếp giáp p-n

Như đã trình bày, khi phân cực thuận các electron ở vùng n có mức năng
lượng cao sẽ kết hợp với các lỗ trống ở vùng p có mức năng lượng thấp. Sự
chênh lệch năng lượng sinh ra bức xạ. Quá trình này gọi là quá trình tái kết
hợp (re-combination). Để hiểu tại sao năng lượng bức xạ này có thể là nhiệt
(phonon) hoặc ánh sáng (photon), cần xét đến nghiệm của phương trình
Schrödinger. Mức năng lượng của electron ở mỗi dãy năng lượng không
phải là một giá trị cố định, mà là một hàm số. Khi tính cụ thể theo phương
trình Schrödinger, giá trị của mỗi dãy năng lượng có dạng như Hình 3.4.

Hình vẽ thể hiện dãy dẫn và dãy giá trị của hai bán dẫn Si v à GaAs. Trong
đó, vị trí giá trị cực đại của dãy dẫn và giá trị cực tiểu của dãy hóa trị trong
Si không trùng nhau (indirect bandgap). Khi electron đi từ dãy dẫn xuống
kết hợp ở dãy hóa trị, sự chênh lệch về moment chủ yếu sinh ra phonon.
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Ngược lại, vị trí giá trị cực đại của dãy dẫn và giá trị cực tiểu của dãy hóa trị
trong GaAs trùng nhau (direct bandgap). Khi electron đi từ dãy dẫn xuống
kết hợp ở dãy hóa trị trong GaAs, khoảng một nửa số hạt electron tái kết
hợp sẽ sinh ra photon.

Hình 3.4: Mức năng lượng dãy dẫn và dãy hóa trị
của Si (trái) và GaAs (phải)

Hiện tượng tái kết hợp sinh ra bức xạ ánh sáng này gọi là hiện tượng bức xạ
tự phát (spontaneous emission). Các photon sinh ra có pha và hướng ngẫu
nhiên. Đây là hiện tượng làm sinh ra ánh sáng trong nguồn LED.

Nếu quá trình tái kết hợp sinh ra bức xạ ánh sáng có sự kích thích của một
photon với năng lượng bằng mức chênh lệch Eg, photon bức xạ sẽ có cùng
pha và cùng hướng với photon kích thích. Hiện tượng này gọi là hiện tượng
bức xạ kích thích (stimulated emission) và rất hiếm khi xảy ra trong điều
kiện bình thường. Đây là hiện tượng được lợi dụng cho việc khuếch đại ánh
sáng trong nguồn laser.

Cho dù bán dẫn là direct bandgap, vẫn có một số hạt electron tái kết hợp ở
các mức năng lượng trung gian giữa vùng cấm (tái kết hợp Shockley -Read-
Hall) hoặc năng lượng tái kết hợp lại dùng để đẩy các electron khác lên mức
năng lượng cao hơn thay vì sinh ra photon (tái kết hợp Auger) . Các hiện
tượng này làm dẫn đến các tính chất đặc trưng của LED và laser theo nhiệt
độ và dòng lái sẽ trình bày trong các mục sau.

3.1.3 Sự giam cầm hạt dẫn

Về mặt khái niệm, sự giam cầm hạt dẫn (carrier confinement) nghĩa là sự
tập trung hạt mang điện vào những vùng không gian xác định trước. Để thực
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hiện điều này, các ‘hốc’ năng lượng được tạo ra trong tiếp giáp p -n. Hiện
nay, hai cách phổ biến là dùng cấu trúc tiếp giáp p-n không đồng chất kép
(double heterojunction) và cấu trúc giếng lượng tử (quantum well).

Trong tiếp giáp p-n thông thường, cả hai vùng p và n là một chất bán dẫn
nhưng có pha thêm tạp chất khác nhau. Trong cấu trúc tiếp giáp p-n không
đồng chất kép, một chất bán dẫn có Eg hẹp được xen giữa hai lớp bán dẫn có
Eg rộng hơn. Khi phân cực thuận, các hạt mang điện sẽ bị ‘giam’ trong các
‘hốc’ năng lượng và xác suất tái kết hợp sẽ tăng cao hơn. Cấu trúc giếng
lượng tử cũng tương tự như cấu trúc tiếp giáp p -n không đồng chất kép,
nhưng độ rộng của các lớp chỉ khoảng 1/10 cấu trúc không đồng chất kép.
Các eletron bị ‘giam’ trong ‘giếng’ năng lượng này chỉ có thể dao động ở
một số mode nhất định và xác suất tái kết hợp sẽ tăng cao hơn nữa.

Hình 3.5: Mức năng lượng bình thường ( trái) và sau khi phân cực thuận
(phải) của cấu trúc tiếp giáp p -n không đồng chất kép

3.2 DIODE PHÁT QUANG (LIGHT EMITTING DIODE - LED)

3.2.1 Nguyên tắc hoạt động và cấu tạo

LED hoạt động dựa trên hiện tượng bức xạ tự phát. Khi lớp tiếp giáp p -n
trong LED được phân cực thuận, electron từ dãy dẫn của vùng n sẽ kết hợp
với lỗ trống từ dãy hó a trị của vùng p. Phần năng lượng chênh lệch khi
electron di chuyển từ dãy năng lượng cao xuống dãy năng lượng thấ p sinh
ra photon.

Cấu tạo của LED hiện nay chủ yếu gồm hai loại: LED phát quang bề mặt
(surface emitting LED) và LED phát quang cạnh (edge emitting LED).

 Một cấu trúc LED phát quang bề mặt điển hình được thể hiện trong
Hình 3.6.
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Hình 3.6: Cấu tạo của LED phát quang bề mặt

Hình 3.7: Cấu tạo của LED phát quang cạnh

Để tập trung hạt dẫn, các phương pháp sau được sử dụng:
 Cấu trúc double heterojunction để tăng độ giam cầm hạt dẫn . Chiết

suất khác biệt giữa các lớp trong cấu trúc đồng thời đóng vai trò
giam cầm quang học.

 Bao quanh vùng sinh ra photon (vùng tích cực) bằng một lớp SiO2

có độ cách điện cao hơn để các hạt mang điện tập trung vào vùng
tích cực .

 Dùng một lớp trung gian giữa phần double heterojunction và điện
cực kim loại để giảm điện trở ở tiếp xúc kim loại.

 Lớp trung gian được khoét sâu để giảm sự hấp thụ photon ở vị trí
muốn phát xạ.
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 Một cấu trúc LED phát quang cạnh điển hình được thể hiện trong
Hình 3.7. Các phương pháp tập trung hạt dẫn tương tự như LED
phát quang bề mặt. Để tập trung hạt photon, chiết suất của vùng tích
cực cao hơn chiết suất của khu vực xung quanh. Photon sẽ t ập trung
vào vùng ống dẫn sóng hình trụ này.

Tùy vào cấu trúc, búp sóng phát quang của LED sẽ khác nhau. Thông
thường búp sóng của LED phát quang bề mặt có dạng hình nón đối xứng
với góc mở 60º. Búp sóng của LED phát quang cạnh có một trục góc mở 60º
và trục còn lại có góc mở hẹp hơn khoảng 15º. Để tập trung ánh sáng, LED
thường được đặt trong một thấu kính. Cấu tạo thường gặp của LED với thấu
kính thể hiện trong Hình 3.8.

Bước sóng ánh sáng phát ra liên hệ với độ chênh lệch năng lượ ng Eg (eV)
theo công thức:

g
LED

hc
E


 (3.1)

Trong đó, h là hằng số Planck (4,135667516.10-15 eV.s), c (m/s) là vận tốc
ánh sáng trong chân không và λLED (m) là bước sóng trung tâm của phổ
quang. Chỉ các bán dẫn direct bandgap được dùng để tạo LED nhằm tăng xác
suất sinh photon như đã trình bày. Tùy vào loại vật liệu chế tạo nên vùng
double heterojunction, Eg sẽ khác nhau và bước sóng ánh sáng của LED sẽ
khác nhau. Chẳng hạn, LED AlInGaP bức xạ các photon trong vùng đỏ / cam /
vàng trong khi LED InGaN bức xạ các photon trong vùng lục/ lam .

Do mức năng lượng dẫn và mức năng lượng hóa trị là một dãy giá trị nên
mức độ chênh lệch năng lượng khi tái kết hợp Eg cũng nằm trong một dãy
giá trị. Kết quả là phổ quang của LED có nhiều bước sóng khác với bước
sóng trung tâm tính theo công thức (3.1). Độ rộng phổ quang của LED là:

21,45 LED Bk T   (3.2)

Hình 3.8: LED và thấu kính
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Hình 3.9: Phổ quang của một LED phát sáng mà u đỏ, bước sóng trung tâm
là 635 nm và độ rộng 3 dB là 10 nm

Trong đó, Δλ (µm) là độ rộng 3 dB của phổ quang; λLED (µm) là bước sóng
trung tâm; kB là hằng số Boltzmann (8,6173324.10-5 eV/K) và T (K) là nhiệt
độ của tiếp giáp p-n. Phổ quang và độ rộng 3 dB của một LED thực tế thể
hiện trong Hình 3.9.

3.2.2 Đặc tính điều chế của LED

Thông thường, LED được điều chế trực tiếp với tín hiệu cần truyền đi bằng
cách thay đổi dòng lái LED. Để tín hiệu điều chế không bị méo dạng, cần
chú ý hai điểm sau:
 Biên độ dòng lái và công suất phát quang nằm trong vùng liên hệ tuyến

tính.

 Tần số dòng lái nằm trong dải thông điều chế 3 dB.

Phương trình liên hệ giữa biên độ dòng lái và công suất quang phát ra bên
trong LED là:

int
int int int

1.24
( )

( )photon photon electron photon
LED LED

II hc
P W N E N E

e m


 

  
       

   
(3.3)

Trong đó, Nphoton là số photon sinh ra và Ephoton là năng lượng photon tương
ứng với bước sóng λLED. Do một số electron tái kết hợp không sinh ra
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photon như đã trình bày ở trên, số photon sinh ra Nphoton nhỏ hơn số hạt
electron tham gia tái kết hợp Nelectron theo hiệu suất lượng tử nội ηint. I (A) là
dòng lái LED và λLED (µm) là bước sóng trung tâm. Thông thường , ηint≈10-5

cho Si và Ge, và ηint≈0,5 cho GaAs và InP.

Chỉ các photon thỏa điều kiện khúc xạ ở mặt phân cách giữa chất bán dẫn và
không khí mới thoát ra khỏi LED, công suất quang phát ra khỏi LED là:

ext int

2

1

( 1)

ext

ext
LED LED

P P

n n










(3.4)

Trong đó, nLED là chiết suất bán dẫn của LED và ηext là hiệu suất lượng tử
ngoại. Thông thường, chỉ 1~2% công suất ánh sáng sinh ra trong LED có
thể ghép được vào trong sợi quang. Đặc tuyến công suất phát quang Pext

theo dòng lái I thể hiện trong Hình 3.10. Lưu ý rằng, đặc tuyến này chỉ
tuyến tính với dòng lái LED nhỏ. Khi dòng lái LED lớn hoặc khi nhiệt độ
tăng, xác suất tái kết hợp không bức xạ ánh sáng (tái kết hợp Shockley-
Read-Hall và tái kết hợp Auger) tăng cao. Hiệu suất lượng tử nội ηint giảm
và liên hệ dòng – công suất không còn tuyến tính [26].

Phương trình liên hệ giữa tần số dòng lái và công suất quang của LED là:

Hình 3.10: Đặc tuyến công suất phát quang theo dòng lái của LED
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(3.5)
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Lưu ý rằng công thức này dùng công suất quang chứ không phải công suất
điện thu được sau khi biến đổi quang điện. Trong đó, PLED là công suất phát
quang tại tín hiệu lái có tần số góc ω; Pext là công suất phát quang cho tín
hiệu DC và τrise là thời gian cạnh xung lên của LED. Theo quang lượng tử,
khi tín hiệu dòng lái thay đổi từ mức thấp lên mức c ao, do cần thời gian để
các electron tái kết hợp sinh ra ánh sáng nên công suất phát sáng có đáp ứng
chậm hơn. Theo giải tích mạch, LED có thể xem tương đương như một
mạch thông thấp RC. Trong đó, R là điện trở tương đương của tiếp giáp kim
loại/ bán dẫn ở hai cực của LED và C là tụ điện tương đương do điện tích
trái dấu ở hai vùng p-n.

Dải thông điều chế của LED được tính trong miền điện. Khi biến đổi
quang/ điện, công suất quang tương đương với cường độ dòng điện, trong
khi công suất điện tương đương với bình phương cường độ dòng điện. Dải
thông điều chế (modulation bandwidth) của LED được định nghĩa là giá trị
dải thông mà trong đó công suất điện thu được sau khi biến đổi quang điện
giảm đi 3 dB:

2 2 2

3 3 1 1
1

2 2, 2 2
LED dB LED dB ext rise

LED DC LED DC LED

P I P

P I P

 

 

     
          

   

3

2, 2 0,35

2dB LED
rise rise

f
    (3.6)

Hình 3.11: Đáp ứng tần số của LED (f3dB-LED = 3 MHz)

Trong đó, PLED-3dB và ILED-3dB là công suất điện và dòng điện thu được tại tần
số mà công suất điện giảm 3 dB ; PLED-DC và ILED-DC là công suất điện và
dòng điện thu được khi lái LED bằng dòng DC. Thời gian cạnh xung lên τrise

được định nghĩa là thời gian biên độ xung tăng từ 10% đến 90% giá trị sau
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cùng. Công thức (3.6) hoàn toàn tương tự như công thức tính băng thông 3
dB của một mạch thông thấp RC. Đáp ứng tần số và dải thông điều chế của
một LED thực được thể hiện trong Hình 3.11.

Thời gian xung lên là một thông số quan trọng để chọn lựa LED phù hợp
với tín hiệu cần điều chế. Khi sử dụng thiết bị thực tế, các thông số cơ bản
của LED thể hiện trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Các thông số cơ bản của LED
Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch) Ghi chú

DC forward current Dòng phân cực
thuận DC

Pulse forward
current

Dòng phân cực
thuận dạng xung

Đây là biên độ tối đa của dòng lái để tín hiệu
điều chế vẫn nằm trong vùng tuyến tính

Power dissipation Công suất tiêu tán

Centre wavelength Bước sóng trung
tâm

Đây là bước sóng tính từ (3.1)

Dominant
wavelength

Bước sóng ưu thế Đây là bước sóng mà mắt người nhìn thấy
được, có thể khác bước sóng trong (3.1). Ví dụ:
LED trắng là ánh sáng màu lam chiếu lên
phosphore màu vàng

Spectra halfwidth Phổ quang 3 dB

Half power angle Góc nửa công
suất

Góc mở của búp sóng ánh sáng, tính từ vị trí
trung tâm đến vị trí có công suất giảm 3 dB

Optial power Công suất phát
quang

Chỉ các LED nằm ở vùng không nhìn thấy được
mới có ghi chú thông số này. Các LED này chủ
yếu dùng để truyền tín hiệu . Công suất quang
của LED khoảng vài mW.

Rise time Thời gian xung
lên

Chỉ các LED nằm ở vùng không nhìn thấy được
mới có ghi chú thông số này. Để dùng các LED
nhìn thấy được vào truyền thông tin, phải tự đo
đạc thời gian xung lên. Băng thông điều chế
của LED khoảng 50-140 MHz.

Luminous flux Thông lượng
quang

Tổng độ sáng của LED tính theo lux. Chỉ các
LED nằm ở vùng nhìn thấy được có ghi chú
thông số này. Các LED này chủ yếu dùng để
chiếu sáng .

Luminous
efficiency

Hiệu suất phát
quang

Tỷ số độ sáng trên công suất tiêu thụ. Đây là
điểm mạnh của LED so với các loại đèn chiếu
sáng truyền thống.



CHƯƠNG 376

Do búp sóng phát quang của LED khá lớn, LED chỉ được dùng để ghép ánh
sáng vào sợi đa mode cho các ứng dụng tốc độ chậm. Các đặc điểm sau khá
hữu dụng khi lựa chọn LED phát quang bề mặt và LED phát quang cạnh
cho truyền thông tin quang [27]. Xét cùng giá trị dòng lái :

 Công suất phát quang của LED phát quang bề mặt cao hơn LED phát
quang cạnh từ 2,5 đến 3 lần.

 Dải thông điều chế của LED phát quang bề mặt thấp hơn LED phát
quang cạnh khoảng 5 lần.

 Với sợi quang có NA < 0,3, LED phát quang cạnh ghép ánh sáng vào
sợi tốt hơn.
 Với sợi quang có NA > 0,3, LED phát quang bề mặt ghép ánh sáng

vào sợi tốt hơn .

Giá thành của LED phát quang bề mặt cao hơn .

Từ các đặc điểm này, có thể thấy rằng LED phát quang cạnh thích hợp cho
các tuyến truyền tốc độ từ 20-100 Mb/s sử dụng sợi có NA nhỏ. Ngược lại,
các tuyến truyền ngắn có tốc độ nhỏ hơn 20 Mb/s sử dụng sợi có NA lớn có
thể dùng LED phát quang bề mặt.

3.3 LASER DIODE

3.3.1 Nguyên tắc hoạt động

Laser (light amplification by stimulated emission of radiation - tạm dịch:
khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ kích thích) là một dạng ánh sáng đặc b iệt
không có trong tự nhiên. Sóng ánh sáng laser là sóng phẳng đồng pha
(uniform planewave) lan truyền cùng hướng, cùng pha, cùng tần số . Nói
cách khác, công suất ánh sáng laser được tập trung tất cả vào một điểm.

Để dễ hiểu về nguyên tắc hoạt động của la ser, ta có thể xem xét đặc điểm
của một bộ dao động cơ học. Gần gũi nhất, có thể xem xét cách hoạt động
của các loại nhạc cụ dây như guitar và violon. Khi đánh đàn hoặc kéo đàn,
dao động cơ học được sinh ra trên dây. Dao động này sẽ lan truyền dọc theo
dây đến hai đầu. Do hai dầu dây được buộ c chặt, sóng cơ học sẽ bị phản xạ
ngược lại. Sự lan truyền sóng trong hốc cộng hưởng tạo bởi hai đầu dây
khiến một số tần số được cộng hưởng. Một sóng cộng hưởng có pha, tần số
và chiều hoàn toàn xác định theo độ lớn và chiều của hốc cộng hưởng. Giả
sử dây được đánh liên tục với năng lượng đủ bù trừ cho năng lượng ma sát
không khí và ma sát ở hai đầu hốc cộng hưởng, sóng cộng hưởng sẽ tồn tại
vĩnh viễn trên dây và tiếng đàn sẽ ngân liên tục.
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Việc tạo sóng ánh sáng có pha, bước sóng và chiều cho trước hoàn toàn
tương tự như trên về bản chất. Quá trình này gồm các bước sau:
 Sinh ra một dao động ngẫu nhiên ban đầu. Tức là, sinh ra các photon

ngẫu nhiên từ hiện tượng bức xạ tự phát .

 Buộc các dao động này di chuyển và phản xạ tại các đầu cuối của hốc
cộng hưởng. Tức là, phủ các lớp phản xạ ánh sáng tại hai đầu hốc
cộng hưởng .

 Duy trì các dao động được cộng hưởng. Tức là, khuếch đại ánh sáng
bên trong ống cộng hưởng để bù suy hao do mất mát năng lượng khi
ánh sáng di chuyển trong hốc cộng hưởng và phản xạ tại hai đầu hốc
cộng hưởng .

Bằng cách này, ánh sáng cộng hưởng tồn tại trong hốc cộng hưởng sẽ cùng
pha, cùng bước sóng và cùng chiều. Nói cách khác, ánh sáng laser đã được
sinh ra. Cấu trúc đơn giản của một laser bán dẫn thể hiện trong Hình 3.12,
bao gồm hốc cộng hưở ng và bộ khuếch đại ánh sáng trong hốc cộng hưởng
làm từ tiếp giáp p-n.

Mặt phản xạ ở hai đầu hốc cộng hưởng được tạo thành bằng cách phủ các
lớp phản xạ ánh sáng, thường dùng SiO2 hoặc TiO2. Trong đó, một mặt
phản xạ có phần trăm phản xạ thấp, khoảng 99%, để ánh sáng laser có thể
thoát ra ngoài.

Tất cả các bước sóng có mức thay đổi pha là số nguyên lần của 2π sau hai
lần phản xạ đều được cộng hưởng. Bước sóng cộng hưởng thứ mLASER trong
hốc cộng hưởng là [28]:

2 LASER LASER
LASER

LASER

n L

m
  (3.7)

Trong đó, λLASER là bước sóng cộng hưởng trong hốc cộng hưởng, nLASER là
chiết suất chất tạo nên hốc cộng hưởng và LLASER là chiều dài hốc cộng
hưởng. Mỗi bước sóng này được gọi là một mode của laser.

Chú ý rằng, các mode này á m chỉ sự dao động theo chiều dọc (longitudinal
mode) giữa hai mặt hốc cộng hưởng, khác với các mode của sợi quang,
vốn là sự dao động ngang (transverse mode) giữa thành ống cộng hưởng.
Hốc cộng hưởng của laser bán dẫn có thể xem là một ống dẫn sóng hình
chữ nhật. Tuy nhiên, thành ống rất hẹp (thường nhỏ hơn 1 µm). Do đó,
trong ống chỉ tồn tại một mode dao động ngang duy nhất là TEM00, có
dạng như mode LP 01 (HE11) trong sợi quang đơn mode. Khác với sợi
quang, chiều dài của hốc cộng hưởng laser so sánh được v ới bước sóng,



CHƯƠNG 378

nên tồn tại nhiều mode dao động dọc. Do đó, các mode của laser có phân
bố trường trong mặt phẳng ngang như nhau nhưng khác bước sóng. Còn
các mode của sợi quang có phân bố trường trong mặt phẳng ngang khác
nhau nhưng cùng bước sóng.

Khoảng cách giữa hai mode laser là:

2

2
LASER

LASER
LASER LASERn L


  (3.8)

Để duy trì được bước sóng cộng hưởng trong hốc cộng hưởng, bước sóng
này phải được khuếch đại. Yêu cầu của việc khuếch đạ i là:

Độ lợi khuếch đại lớn hơn độ suy hao khi di chuyển trong chất bán dẫn
và phản xạ tại hai đầu hốc cộng hưởng.

 Không làm thay đổi bước sóng, pha và chiều lan truyền của bước sóng
cộng hưởng .

Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua hiện tượng bức xạ kích thích.
Như đã trình bày, hiện tượng này sinh ra một photon mới cùng bước sóng,
pha và chiều lan truyền với photon tham gia vào quá trình bức xạ kích thích.

Vào năm 1917, Albert Einstein công bố lý thuyết về hấp thụ, bức xạ tự phát
và bức xạ kích thích. Ông cũng chứng minh rằng, trong một hệ thống chỉ có
hai mức năng lượng, tỷ lệ photon bị hấp thụ luôn lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ
photon sinh ra do bức xạ kích thích. Để số photon do bức xạ kích thích
nhiều hơn số photon bị hấp thụ, tức là có hiện tượng khuếch đại, số lượng
hạt dẫn ở mức năng lượng cao phải nhiều hơn số lượng hạt dẫn ở mức năng
lượng thấp. Điều kiện này gọi là điều kiện đảo mật độ (population
inversion).

Hình 3.12: Cấu trúc đơn giản của một laser bán dẫn
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Tuy nhiên, điểm mấu chốt là, nếu chỉ có hai mức năng lượng, điều kiện đảo
mật độ không bao giờ xảy ra. Sau khi số lượng hạt dẫn ở mức cao tăng lên
bằng mức thấp, tỷ lệ hấp thụ và bức xạ kích thích bằ ng nhau. Một hạt dẫn
đưa lên mức cao sẽ khiến một hạt dẫn khác đi xuống mức thấp và hệ thống
cân bằng về năng lượng.

Để có được điều kiện đảo mật độ, cần các hệ thống có từ ba mức năng
lượng trở lên, trong đó :

 Giá trị mức năng lượng trung gian BE k T? , với kB là hằng số
Boltzmann và T là nhiệt độ hoạt động.

 Thời gian tồn tại của hạt dẫn ở mức năng lượng cao là rất ngắn so với
thời gian tồn tại của hạt dẫn ở mức năng lượng trung gian .

Khi này, hiện tượng đảo mật độ và bức xạ kích thích sẽ xảy ra như sau:

 Bình thường, gần như không có hạt dẫn tại mức trung gian do
.BE k T?

 Hạt dẫn được cung cấp đủ năng lượng để di chuyển từ mức thấp lên
mức cao.

 Do thời gian tồn tại ở mức cao rất thấp, hạt dẫn sẽ nhanh chóng di
chuyển xuống mức trung gian.

 Khi này, số hạt dẫn ở mức cao ít hơn mức thấp, hạt dẫn sẽ tiếp tục lên
mức cao.

 Các hạt dẫn mới trên mức cao lại nhanh chóng di chuyển xuống mức
trung gian.

 Tuy nhiên, do thời gian hạt dẫn tồn tại ở mức trung gian rất lớn so với
mức cao, hạt dẫn trước đây ở mức trung gian chưa kịp di chuyển
xuống mức thấp.

 Kết quả là, số hạt dẫn ở mức trung gian có thể nhiều hơn mức thấp và
tạo nên điều kiện đảo mật độ giữa mức trung gian và mức thấp .

Khi hạt dẫn đi từ mức trung gian xuống mức thấp, số photon sinh ra do
bức xạ kích thích sẽ nhiều hơn số photon bị hấp thụ. Ánh sáng đã
được khuếch đại.
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Hình 3.13: Hệ thống ba mức năng lượng trong laser Ruby

Một hệ thống ba mức năng lượng tiêu biểu thể hiện trong Hình 3.13. Đây
chính là hệ thống năng lượng của laser Ruby, laser đầu tiên được chế tạo bởi
Theodore Harold Maiman như đã đề cập ở chương 1. Bộ khuếch đại cho
laser này được làm từ Ruby (Al2O3 có ion tạp chất Cr3+). Khi được cung cấp
năng lượng từ các photon ánh sáng màu lục hoặc lam, các ion Cr 3+ được đưa
lên mức cao (E3 hoặc E4) rồi nhanh chóng xuống mức trung gian (E2). Thời
gian tồn tại của Cr3+ ở mức trung gian khoảng 5 ms. Kết quả là giữa mức
trung gian (E2) và mức thấp (E1) có hiện tượng đảo mật độ, các photon sinh
ra do bức xạ kích thích có màu đỏ.

Tuy nhiên, để hệ thống ba mức năng lượng bức xạ kích thích, cần đưa ít
nhất một nửa số electron ở mức thấp lên mức cao. Điề u này dẫn đến công
suất cần cung cấp cho laser ba mức năng lượng khá lớn. Công suất này giảm
đáng kể (khoảng 100 lần) trong các hệ thống bốn mức năng lượng.

Một hệ thống bốn mức năng lượng tiêu biểu thể hiện trong Hình 3.14. Đây
chính là hệ thống năng lượng của một laser bán dẫn phân cực thuận. Khi
chưa phân cực, vùng p và n được pha thêm tạp chất sao cho mức Fermi ở
trạng thái cân bằng. Khi được cung cấp năng lượng phân cực thuận như
Hình 3.3, sự chênh lệch mức Fermi khiến electron tái kết hợp và bức xạ tự
phát như trong LED.

Khi dòng phân cực thuận đủ lớn, độ chênh lệch mức Fermi tăng cao hơn
nữa. Lúc này, trong vùng nghèo có bốn mức năng lượng, mức cao và thấp là
hai mức Fermi, hai mức trung gian là mức cực tiểu của dãy dẫn và cực đại
của dãy hóa trị. Thời gian tồn tại của electron ở mức cao rất ngắn. Electron
nhanh chóng di chuyển xuống mức trung gian phía trên. Lúc này, điều kiện
đảo mật độ đã thỏa giữa hai mức trung gian như trong Hình 3.14. Electron
đi từ dãy dẫn xuống dãy hóa trị tham gia vào bức xạ kích thích, sau đó,
nhanh chóng đi xuống mức thấp. Do mức trung gian phía dưới vốn ít
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electron tự do, điều kiện đảo mật độ dễ xảy ra hơn hẳn hệ thống ba mức
năng lượng như laser Ruby.

Khi electron tái kết hợp, mức năng lượng sinh ra phụ thuộc vào Eg. Do đó,
chỉ một số bước sóng có thể sinh ra khi bức xạ kích thích. Tuy nhiên, có
rất nhiều bước sóng thỏa điều kiện cộng hưởng. Kết quả là, chỉ bước sóng
nào vừa thỏa điều kiện cộng hưởng vừa được khuếch đại mới không tắt
dần do suy hao trong khối bán dẫn. Phổ quang của laser bán dẫn có dạng
như Hình 3.15.

Một số đặc điểm đặc trưng cho laser bán dẫn cần lưu ý là:

 Khác với LED, bước sóng của laser bán dẫn phụ thuộc vào cả vật liệu
chế tạo lẫn kích thước hốc cộng hưởng .

Dòng lái lớn hơn hẳn LED để tạo điều kiện đảo mật độ .

 Nhiệt độ sinh ra khi vận hành cũng cao hơn hẳn LED, do luôn có sự
sinh nhiệt khi electron đi từ mức cao xuống mức trung gian.

Hình 3.14: Hệ thống bốn mức năng lượng trong laser bán dẫn
khi phân cực thuận với dòng phân cực lớn

Hình 3.15: Phổ quang của laser bán dẫn
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3.3.2 Cấu tạo

Laser bán dẫn cũng dùng cấu trúc p -n không đồng chất kép (double
heterojunction) hoặc cấu trúc giếng lượng tử (quantum well) để giam cầm
hạt dẫn và tạo sự chênh lệch chiết suất để giam cầm photon như LED. Laser
bán dẫn được chia làm b a loại chính theo cấu trúc hốc cộng hưởng là laser
Fabry Perot (FP laser), laser phản hồi phân bố (distributed feedback laser –
DFB laser) và laser phát xạ bề mặt dùng hốc cộng hưởng dọc (vertical-
cavity surface-emitting laser – VCSEL).

Laser Fabry Perot: Hình 3.16 thể hiện cấu tạo của một laser Fabry Perot
dùng cấu trúc double heterojunction và điện cực dạng dải để tập trung hạt
mang điện như đã trình bày ở trên. Chiết suất của vùng tích cự c cao hơn
chiết suất của vùng xung quanh để tập trung photon vào ống dẫn sóng hình
trụ ở giữa khối bán dẫn. Tên gọi Fabry Perot bắt nguồn từ việ c laser này
dùng cấu trúc hốc cộng hưởng gồm hai mặt phản xạ, vốn là phát minh của
hai nhà vật lý người Pháp Charles Fabry và Alfred Per ot. Hai mặt phản xạ
này được tạo thành bằng cách mài nhẵn và phủ thêm các lớp phản xạ ở hai
đầu của khối bán dẫn. Cách hoạt động của laser này hoàn toàn tương tự như
phần lý thuyết trình bày ở trên.

Hình 3.16: Cấu tạo của một FP laser bán dẫn

Đặc điểm của hốc cộng hưởng Fabry Perot là rất nhiều bước sóng bị phản
xạ. Tùy vào chất lượng chế tạo, số lượng mode nằm trong băng thông
khuếch đại có thể khá nhiều như thể hiện trong phổ quang ở Hình 3.15. FP
laser, do đó, còn được gọi là laser đa mode. Khi FP laser được điều chế với
tín hiệu xung điện có tần số cao hoặc thay đổi nhiệt độ, sự thay đổi mật độ
hạt dẫn và thay đổi chiết suất làm dịch bước sóng trung tâm (chirp) hoặc
chuyển bước sóng trung tâm từ mode này sang mode khác. Do bước sóng
không ổn định và độ rộng phổ quang lớn , FP laser không được ưa chuộng
trong các hệ thống thông tin quang chất lượ ng cao. Chẳng hạn, một đường
truyền 10 Gb/s dùng FP laser chỉ truyền được khoảng 1 km [29].
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Laser phản hồi phân bố (distributed feedback laser – DFB laser): Điểm
khác biệt chủ yếu của DFB laser là thay mặt phản xạ trong F P laser bằng
mặt phản xạ Bragg. Phản xạ Bragg là hệ quả của lý thuyết về nhiễu xạ
Bragg (Bragg diffraction) do hai cha con nhà vật lý ngườ i Anh William
Lawrence Bragg và William Henry Bragg công bố vào năm 1913. Nội dung
tóm lược như sau: Trong môi trường truyền dẫn ánh sáng, nếu chiết suất
môi trường thay đổi tuần tự với khoảng cách một chu kỳ thay đổi là Λ,
tương tác giữa ánh sáng tán xạ và lan truyền sẽ làm cho bước sóng thỏa điều
kiện sau bị phản xạ ngược lại hướng truyền ban đầu:

2Bragg effn   (3.9)

Hình 3.17: Cấu trúc cơ bản của DBR laser (trái) và DFB laser (phải)

Hình 3.18: Cấu tạo của một DFB laser bán dẫn
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Hình 3.19: Phổ quang của một DFB laser bán dẫn
dùng cấu trúc quantum well

Bằng cách tạo ra sự thay đổi chiết suất tuần tự trong hốc cộng hưởng laser,
chỉ có một bước sóng duy nhất là λBragg bị phản xạ và tồn tại trong hốc cộng
hưởng. Kết quả là phổ bức xạ laser chỉ có một mode. Do đó, DFB laser có
phổ quang hẹp hơn và bước sóng ổn định hơn .

Về cấu tạo, tiền thân của DFB laser là Distributed Bragg Reflector laser
(DBR laser). Trong DBR laser, hai mặt phản xạ được thay thế bằng hai
vùng phản xạ Bragg như Hình 3.17. Bằng cách tạo ra các dợn sóng tuần
hoàn ở chỗ tiếp xúc của hai chất bán dẫn, chiết suất tương ứng sẽ thay đổi
tuần tự và sinh ra hiện tượng phản xạ Bragg ở hai đầu hốc cộng hưởng.
DBR laser có công suất rất cao nhưng có bước sóng trong vùng 740-1083
nm nên không dùng cho truyền thông tin. Sau năm 2000, cấu trúc cải tiến
chuyển các dợn sóng trên vào trong hốc cộng hưởng, công suất phát tuy
giảm nhưng vẫn đủ cho các ứng dụng truyền thông tin. Cấu trúc này lại dễ
chế tạo cho các bán dẫn bức xạ trong vùng 1300-1550 nm. Do λBragg không
bị phản xạ một lần ở mặt phản xạ như DBR laser mà phản xạ từng phần với
độ phản xạ tăng dần dọc theo hốc cộng hưởng nên laser có cấu trúc này
được gọi là laser phản hồi phân bố.

Cấu tạo của một DFB laser dùng cấu trúc quantum well và điện cực dạng
dải để tập trung hạt mang điện thể hiện trong Hình 3.18. Tương tự như FP
laser, chiết suất của vùng tích cực cao hơn chiết suất của vùng xung quanh
để tập trung photon vào vùng tích cực ở giữa khối bán dẫn. Tuy nhiên, phía
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trên vùng tích cực có cấu trúc dợn sóng để tạo phản xạ Bragg. Phổ quang
của một DFB laser thực tế thể hiện trong Hình 3.19. Hiện nay, DFB laser là
loại laser bán dẫn phổ biến nhất trong các hệ thống thông tin quang.

Hình 3.20: Cấu tạo của một VCSEL

Hình 3.21: Phổ quang của một VCSEL

Laser phát xạ bề mặt dùng hốc cộng hưởng dọc (vertical -cavity surface-
emitting laser – VCSEL): Điểm khác biệt chủ yếu của VCSEL (phát âm là
vic-sel) so với FP laser và DFB laser là phát xạ trên bề mặt chứ không phải
phát xạ tại cạnh. Cấu tạo của một VCSEL thể hiện trong Hình 3.20. Hai mặt



CHƯƠNG 386

phản xạ nằm phía trên và phía dưới vùng tích cực có cấu tạo từ nhiều lớp
bán dẫn xen kẽ nhau để tạo nên phản xạ Bragg như trong DBR laser. Hai
vùng này cũng đồng thời tạo nên tiếp giáp p-n ở trên và dưới vùng tích cực.

Ánh sáng sẽ dao động giữa hai mặt trên/ dưới thay vì dao động dọc theo
chiều dài hốc cộng hưởng. Do khoảng cách này rất nhỏ (~1µm) nên có rất ít
bước sóng cộng hưởng. Kết hợp với phản xạ Bragg ở hai mặt trên và dưới,
chỉ còn một bước sóng được cộng hưởng và phát xạ theo chiều dọc ra khỏi
bề mặt laser.

Do vùng tích cực nhỏ hơn FP laser và DFB laser, VCSEL có dòng lái nhỏ
hơn nhiều lần (khoảng vài chục mA). VCSEL có thể điều chế được với tín
hiệu có tần số cao hơn DFB laser. Búp sóng ánh sáng phát ra cũng có dạng
hình nón đối xứng chứ không phải ellipse như DFB laser (tương tự như
LED phát xạ bề mặt và phát xạ cạnh) nên dễ dàng ghép vào sợi quang hơn.
Hơn nữa, do phát xạ bề mặt nên nhiều VCSEL có thể được ghép cạnh nhau
trên một tấm bán dẫn để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, hốc cộng hưởng nhỏ
dẫn đến công suất phát cũng nhỏ hơn DFB laser. Do đó, VCSEL thường
dùng trong các tuyến truyền cự ly ngắn hơn thay thế cho LED như trong các
mạng LAN.

3.3.3 Đặc tính điều chế của laser

Nguồn laser thường được chia làm hai chế độ hoạt động cơ bản là chế độ
phát xạ liên tục (continuous wave – CW) và chế độ xung (pulse). Trong chế
độ phát xạ liên tục, laser sẽ bức xạ với cường độ ổn định trong một khoảng
thời gian dài. Trong chế độ xung, laser sẽ bức xạ theo chu kỳ với thời gian
bức xạ trong mỗi chu kỳ có thể ngắn đến femto giây (~ 10-15 giây). Do năng
lượng được tích lũy và phát tập trung theo thời gian, công suất trong mỗi
xung có thể cao hơn gấp nhiều lần công suất khi bức xạ liên tục. Một laser
hoạt động ở chế độ CW có thể hoạt động ở chế độ xung, nhưng một laser
hoạt động ở chế độ xung không thể hoạt động ở chế độ CW. Trong mục
này, các công thức được xây dựng cho chế độ CW.

Như LED, laser có thể điều chế trực tiếp với tín hiệu cần truyền đi bằng
cách thay đổi dòng lái laser. Để tín hiệu điều chế không bị méo dạng, cần
chú ý bốn điểm sau:
 Biên độ dòng lái nằm trên dòng ngưỡng.

Ổn định nhiệt độ.

 Biên độ dao động nhỏ.

 Tần số dòng lái nằm trong dải thông điều chế 3 dB .
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Phương trình liên hệ giữa biên độ dòng lái và công suất quang của laser
được tìm từ hệ phương trình tốc độ laser sau:

Số electron theo thời gian = số electron bơm vào vùng tích cực – số electron
tham gia tái kết hợp tự phát – số electron tham gia bức xạ kích thích

Số photon theo thời gian = số photon sinh ra do bức xạ kích thích + số
photon sinh ra do bức xạ tự phát – số photon bị hấp thụ

pumpelectron electron
ph photon

active sp

photon photon
ph photon sp

ph

IdN N
G N

dt eV

dN N
G N R

dt






  



   

(3.10)

Trong đó, dNelectron/dt là số electron trong vùng tích cực theo thời gian.
Ipump/(eVactive) là số electron bơm vào vùng tích cực theo thời gian, với Ipump

là dòng bơm, e là điện tích electron và Vactive là thể tích vùng tích cực.
Nelectron/τsp là số electron mất đi do tái kết hợp tự phát, với τsp là thời gian tồn
tại trên mức năng lượng cao của electron tham gia vào tái kết hợp tự phát.
GphNphoton là số electron mất đi/ số hạt photon sinh ra do bức xạ kích thích.
Gph là tốc độ chuyển đổi electron/ photon do bức xạ kích thích theo thời gian
phụ thuộc vào độ giam cầm quang/ điện, vận tốc photon và độ lợi vật liệu.
Rsp là số electron tái kết hợp tự phát sinh ra bức xạ tự phát theo thời gian.
Nelectron/τph là số hạt photon mất đi do hấp thụ vào vật liệu bán dẫn theo thời
gian, với τph là thời gian tồn tại của photon trước khi bị hấp thụ.

Khi laser phát xạ ổn định trong chế độ CW, số hạt electron và photon trong
hốc cộng hưởng không tăng, kh ông giảm theo thời gian. Số hạt photon do
bức xạ tự phát không đáng kể do hầu hết các electron tham gia vào bức xạ
kích thích, nsp = 0. Phương trình (3.10) trở thành:
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pump electron
ph photon

active sp

photon
ph photon
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(3.11)

Nếu laser phát xạ, số hạt photon phải không âm. Tại ngưỡng bật/ tắt c ủa
laser, số hạt photon sinh ra do bức xạ kích thích cực tiểu là Nphoton = 0.
Phương trình trên trở thành:
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0threshold electron threshold electron threshold
threshold active

sp sp

I N N
I eV

eV  
     (3.12)

Như vậy, cần dòng lái lớn hơn dòng ngưỡng Ithreshold để laser có thể hoạt
động. Đây là đặc điểm cần lưu ý đầu tiên khi lái laser. Về mặt vật lý, có thể
hiểu rằng cần cung cấp dòng bơm đủ lớn để đạt trạng thái đảo mật độ. Dưới
dòng ngưỡng, laser không phát xạ hoặc phát xạ tự phát dưới dạng nhiễu.

Khi dòng lái lớn hơn dòng ngưỡng, thay giá trị của Ithreshold vào hệ phương
trình phát xạ ổn định (3.11) được liên hệ giữa số photon sinh ra và dòng lái
như sau:

( )ph electron
photon pump threshold ph sp

active sp

N
N I I n

eV





   (3.13)

Xét vế phải phương trình (3.13). Thành phần thứ nhất cho biết laser sẽ bức
xạ kích thích với cường độ tăng tuyến tính theo dòng lái. Thành phần thứ
hai cho biết laser đồng thời sinh ra nhiễu dưới dạng bức xạ tự phát. Các
photon bức xạ kích thích có bước sóng phụ thuộc cấu tạo hốc cộng hưởng
như đã trình bày ở trên. Các photon bức xạ tự phát có bước sóng và pha bất
kỳ. Công suất nhiễu này sẽ thay đổi tương ứng với công suất bức xạ kích
thích do cả hai đều phụ thuộc vào số hạt mang điện trong vùng t ích cực. Do
công suất điện tỷ lệ với bình phương công suất quang, nhiễu của laser được
đặc trưng bằng bình phương tỷ lệ công suất nhiễu trên công suất bức xạ kích
thích hữu ích trong 1 Hz băng thông quang. Thông số này gọi là nhiễu
cường độ tương đối (Rela tive Intensity Noise – RIN) của laser, có đơn vị là
dB/Hz. Thông thường, nhiễu tính toán từ RIN rất nhỏ và được bỏ qua. Công
suất quang phát ra bên trong laser, tương tự như công suất phát quang sinh
ra bên trong LED ở phương trình (3.3), như sau:

int photon
laser

hc
P N


 (3.14)

Công suất quang phát ra ngoài laser phụ thuộc vào độ suy hao của vật liệ u
và suy hao trên hai mặt phản xạ, được tính như sau:

intext extP P (3.15)

Hiệu suất lượng tử ngoại ηext là:

int
int

1

2
mir

ext
mir


 

 



(3.16)
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Trong đó, hiệu suất lượng tử nội ηint phụ thuộc vào chất bán dẫn và chiều
dài hốc cộng hưởng, có giá trị lớn hơn 0,6 đến gần bằng 1. αint là suy hao
bên trong hốc cộng hưởng cũng phụ thuộc chất bán dẫn. αmir là suy hao trên
mặt phản xạ phụ thuộc vào chiều dài hốc cộng hưởng và độ phản xạ trên hai
mặt cộng hưởng. Tỷ lệ ghép ánh sáng từ laser vào sợi quang đơn mode lên
đến 50% thay vì khoảng 1% như LED.

Điểm cần lưu ý thứ hai khi lái laser là đặc tuyến dòng – công suất phát của
laser trôi theo nhiệt độ. Như đã trình bày, chỉ phần năng lượng chênh lệch
giữa các mức trung gian sinh ra photon, còn phần năng lượng giữa các mức
còn lại sinh ra nhiệt. Do đó, laser càng hoạt động lâu thì càng sinh nhiệt
nhiều. Nhiệt độ tăng làm xác suất tái kết hợp không bức xạ ánh sáng (tái kết
hợp Shockley-Read-Hall và tái kết hợp Auger) tăng cao. Khi đó, số photon
sinh ra giảm đi và laser tắt dần. Dòng ngưỡng laser tăng theo hàm e mũ với
nhiệt độ. Đặc tuyến dòng – công suất phát theo nhiệt độ của một DFB laser
thực thể hiện trong Hình 3.24. Như trong hình, khi nhiệt độ tăng, dòng
ngưỡng phát xạ tăng cao, đồng thời công suất phát giảm như giải thích ở trên.

Hình 3.22: Đặc tuyến dòng – công suất của một DFB laser theo nhiệt độ

Việc thay đổi nhiệt độ không đơn giản chỉ làm thay đổi công suất, mà còn
làm thay đổi cả bước sóng và độ rộng phổ quang bức xạ (hiện tượng mode
hopping trong laser đơn mode). Nguyên nhân là nhiệt độ thay đổi khiến độ
lợi hốc cộng hưởng thay đổi và sẽ khuếch đại các bước sóng khác với mode
ở chế độ ổn định. Một ví dụ đo đạc thực tế thể hiện trong Hình 3.23. Do các
tính chất này, mạch lái laser cần đi kèm với mạch ổn định nhiệt độ để bảo
đảm bước sóng ra ổn định .
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Hình 3.23: Sự thay đổi bước sóng theo nhiệt độ của một VCSEL

Điểm cần lưu ý thứ ba khi lái laser là biên độ dòng lái không được thay đổi
quá lớn. Laser của một hệ thống thông tin quang điển hình cần điều chế với
tín hiệu điện xung vuông theo mã đường truyền NRZ. Mức thấp của NRZ sẽ
nằm gần mức ngưỡng (chẳng hạn 1,1 Ithreshold) và mức cao sẽ nằm trên mức
ngưỡng. Mật độ hạt dẫn trong laser diode thay đổi theo dòng lái. Trong khi
đó, chiết suất của chất bán dẫn thay đổi theo mật độ hạt dẫn. Kết quả là,
công suất thay đổi sẽ làm bước sóng cộng hưởng thay đổi như Hình 3.24.
Hiện tượng này gọi là hiện tượng chirp của laser diode . Ví dụ, trong [30], độ
thay đổi tần số theo công suất (tốc độ chirp) của một DFB laser là 2,6
GHz/mW. Hiện tượng này làm tăng độ rộng phổ quang sau điều chế, dẫn
đến các vấn đề khác như tăng méo dạng do tán sắc khi qua sợi quang và gây
chồng lấn phổ/ nhiễu xuyên kênh với các bước sóng lân cận.

Phương trình liên hệ giữa tần số dòng lái và công suất quang của laser
cũng được tính từ (3.10). Dòng lái, số hạt photon và số hạt electron thay
đổi theo hàm:

( ) cos( )

( ) cos( )

( ) cos( )

pump pump DC pump AC

photon photon DC photon AC

electron electron DC electron AC

I t I I t
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(3.17)

Thay vào (3.10) và khai triển chuỗi Laytor cho các thông số trên, hàm liên
hệ giữa công suất quang và tần số dòng lái có dạ ng:
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Hình 3.24: Sự thay đổi bước sóng theo công suất phát
của laser đa mode (trái) và đơn mode (phải)
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(3.18)
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(3.19)

Theo (3.18), hàm truyền của laser sẽ đạt cực đại tại tần số:

1

2
pump threshold

relaxation
sp ph threshold

I I
f

I  


 (3.20)

Tần số này gọi là tần số dao động ổn định (relaxation frequency) của laser.
Khi dòng lái laser thay đổi, công suất phát sẽ dao động ở tần số này trước
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khi ổn định về mức công suất tương ứng với dòng lái mớ i. Tính chất này
làm xuất hiện các gai nhiễu khi tăng giảm dòng điện lái như thể hiện trong
Hình 3.25.

Tần số 3 dB của laser diode, khi công suất quang trong (3.18) giảm một nửa, là:

3

3

2
R

dB laserf



 (3.21)

Như vậy, băng thông điều chế của laser diode không cố định mà phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố nhiệt độ và độ lớn dòng lái đóng vai
trò chủ đạo như đã trình bày ở trên. Như thể hiện trong Hình 3.26, tần số
dao động ổn định (vị trí cực đại) và tần số 3 dB thay đổi theo dòng lái khi ổn
định nhiệt độ. Các thiết bị thực chỉ cung cấp thông tin về dòng ngưỡng và
dòng lái ở một nhiệt độ cụ thể. Thông số τph phụ thuộc vào cấu tạo hốc cộng
hưởng và τsp phụ thuộc vào vật liệu chế tạo không được cung cấp. Để điều
chế trực tiếp laser diode, cần tự đo đạc đáp ứng tần số hoặc yêu cầu đáp ứng
tần số từ nhà sản xuất. Thông thường, chỉ tín hiệu NRZ có tốc độ bit nhỏ
hơn 10 Gb/s mới được điều chế trực tiếp với laser diode. Trong phòng thí
nghiệm, kết quả điều chế trực tiếp hiện nay có thể lên đến 56 Gb/s [31]. Các
thông số cơ bản của laser diode thể hiện trong Bảng 3.2.

Hình 3.25: Đáp ứng thời gian của mật độ hạt photon trong FP laser
với dòng lái tăng dần
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Hình 3.26: Đáp ứng tần số thay đổi theo dòng lái của DFB laser

Bảng 3.2: Các thông số cơ bản của laser diode

Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch) Ghi chú

Threshold current Dòng ngưỡng

Operation current Dòng lái

Operation voltage Điện áp lái

Slope efficiency Độ dốc hiệu suất Độ dốc trong đồ thị dòng lái - công suất

Centre wavelength Bước sóng trung
tâm

Spectral linewidth Độ rộng phổ quang

Stability Độ ổn định Thể hiện mức độ trôi của bước sóng, công
suất theo thời gian, càng nhỏ càng ổn định

Side mode
suppression ratio
(SMSR)

Tỷ lệ nén mode
phụ

Tỷ lệ theo deciben giữa công suất của mode
chính và mode phụ lớn nhất. Tỷ số này càng
nhỏ nghĩa là công suất càng tập trung vào
mode chính.

Relative intensity
noise (RIN)

Nhiễu cường độ
tương đối

Rise time Thời gian xung lên Các laser diode rời có thể cho thông số này.
Khi đó, băng thông 3 dB được tính như
công thức của LED. Thời gian xung lên
thông thường khoảng 100 ps và thời gian
xung xuống thông thường khoảng 300 ps.
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Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch) Ghi chú

Modulation
frequency

Tần số điều chế Một số laser có kết hợp mạch ổn định nhiệt
độ và mạch lái cho thông số này. Khi đó,
băng thông điều chế bị giới hạn bởi mạch lái.

Beam divergence
angle

Góc mở của búp
sóng

Búp sóng bức xạ của laser diode rời

Output connector/
Fiber

Đầu nối quang/
Sợi quang

Loại đầu nối và sợi quang tương ứng cho
module laser có kết hợp mạch ổn định nhiệt
độ và mạch lái

Ánh sáng laser có thể làm hư võng mạc. Do đó, cần đeo kính bảo vệ mắt khi
làm việc với các thiết bị phát laser. Tuyệt đối không nhìn vào nguồn laser
hoặc vào sợi quang. Để xác định nhanh xem sợi quang/ thiết bị có phát xạ
hay không, cần dùng các thẻ chuyên dụng để chuyển ánh sáng từ không
nhìn thấy được sang nhìn thấy được.

Các thiết bị phát xạ laser đều có ghi chú về mức độ nguy hiểm trên thân
thiết bị. Độ an toàn của một laser diode được xếp theo lớp (class). Chi tiết
thể hiện trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Phân loại laser theo độ an toàn

Lớp
(Class) Ý nghĩa Nhãn cảnh báo

1
An toàn trong mọi trường hợp sử dụng
bình thường, kể cả khi dùng với thiết bị
quang học khác.

1M

An toàn trong mọi trường hợp sử dụng
bình thường nhưng không an toàn khi
dùng với thiết bị quang học như ống
kính hội tụ.

2

Giới hạn công suất dưới 1 mW khi hoạt
động ở chế độ CW, chỉ dùng cho các
bước sóng nhìn thấy được (400 -700
nm). An toàn khi thời gian chiếu vào
mắt dưới 0,25 s
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Lớp
(Class)

Ý nghĩa Nhãn cảnh báo

2M
Tương tự như class 2 nhưng không an
toàn khi dùng với thiết bị quang học như
ống kính hội tụ.

3R

Giới hạn công suất dưới 5 mW khi hoạt
động ở chế độ CW. Không an toàn khi
nhìn trực tiếp vào vùng bức xạ. Tuy
nhiên, mức độ nguy hiểm thấp.

3B

Không an toàn khi nhìn trực tiếp vào
vùng bức xạ. Cần đeo kính bảo vệ mắt
khi làm việc với nguồn này. Các nguồn
class 3B trở lên đều cần chìa khóa riêng
để có thể bật/ tắt.

4
Có thể gây bỏng da và hư võng mạc c ho
dù chỉ nhìn vào ánh sáng đã phản xạ .
Ngoài ra, có khả năng gây hỏa hoạn.

Các laser class 2 trở lên đều phải có ký hiệu cảnh báo
như hình bên đính kèm với các nhãn cảnh báo mức độ
nguy hiểm.
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BÀI TẬP CHƯƠNG 3
3.1. Một LED có bước sóng trung tâm l à 1310 nm, hiệu suất lượng tử nội

ηint = 0,77 và chiết suất vật liệu làm LED là nLED = 3,5. Dòng lái LED
là I = 40 mA.

a) Tìm hiệu suất lượng tử ngoại ηext

b) Tìm công suất phát ra ngoài LED.

(Đáp số: a) 0,0141, b) 0,41 mW) .

3.2. Một LED có thời gian cạnh xung lên τrise = 20 ns cần điều chế với tín
hiệu mã đường truyền NRZ. Tìm tốc độ bit tối đa có thể điều chế, biết
rằng băng thông 3 dB của tín hiệu NRZ gần bằng 58% tốc độ bit.

(Đáp số: 30 Mb/s).

3.3. Một FP laser hoạt động ở bước sóng 850 nm có chiều dài hốc cộng
hưởng là LLASER = 500 μm với chiết suất nLASER = 3,7. Tìm khoảng cách
giữa các mode và số mode laser biết linewidth là 2 nm.

(Đáp số: Δλ = 0,2 nm, 10 mode) .

3.4. Một DFB laser có độ lợi GN = 6.103 s-1 và dòng ngưỡng Ithreshold = 80
mA. Tìm băng thông điều chế 3 dB f3dB-laser nếu dòng lái gấp đôi dòng
ngưỡng.

(Đáp số: 15 GHz).

3.5. Khi dùng laser diode để điều chế tín hiệu, có nên dùng dòng bias gần
mức ngưỡng không?
a) Có, để laser đáp ứng nhanh
b) Có, để laser diode hoạt động ổn định
c) Không, vì laser diode sẽ không phát xạ
d) Không, vì có thể gây méo dạng.

(Đáp án: d).

3.6. Hoạt động của laser diode dựa trên hiện tượng
a) Hấp thụ ánh sáng
b) Phát xạ kích thích
c) Phát xạ tự phát
d) Tất cả đều sai.

(Đáp án: b).
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3.7. Băng thông quang (optical bandwidth) của laser so với LED
a) Hẹp hơn
b) Rộng hơn
c) Như nhau
d) Tùy loại LED.

(Đáp án: a).

8. Băng thông điều chế (modulation bandwidth) của laser so với LED
a) Rộng hơn
b) Hẹp hơn
c) Như nhau
d) Tùy loại laser.

(Đáp án: a).
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Chương 4

BỘ THU QUANG

4.1 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chương này tập trung chủ yếu vào bộ thu quang bán dẫn (photodiode) vì
đây là bộ thu được sử dụng hiện nay trong các hệ thống thông tin quang. Để
photodiode hoạt động, cần phân cực ngược tiếp giáp p -n. Vùng n kết nối với
cực dương và vùng p kết nối với cực âm.

Theo vật lý lượng tử, s ự giảm điện tích làm mức Fermi của vùng n thấp hơn
vùng p. Do đó, các electron từ vùng n được xem như nằm ở mức năng lượng
thấp hơn và không thể di chuyển sang vùng p có mức năng lượng cao hơn
như Hình 3.3.

Theo lý thuyết điện từ, các điện tích âm ở bán dẫn loại n và dương ở bán
dẫn loại p đã kết hợp ở vùng nghèo. Ở biên giới của vùng nghèo, phần bán
dẫn loại n mất electron và mang điện tích dương, phần bán dẫn loại n mất lỗ
trống và mang điện tích âm. Điện trường sinh ra từ các điện tích này ngăn
cản các hạt electron di chuyển từ vùng n sang vùng p. Khi phân cực ngược,
điện trường từ nguồn phân cực cũng cùng chiều với điện trường có sẵn tại
vùng nghèo, khiến vùng nghèo mở rộng hơn. Do điện trường này, các
electron không thể di chuyển từ vùng n sang vùng p.

Theo lý thuyết mạch, khi phân cực ngược , photodiode có điện trở rất lớn
khiến không có dòng điện chạy trong mạch.

Khi có một photon di chuyển vào vùng nghèo, photon này có thể bị hấp thụ
bởi các nguyên tử bán dẫn tại đây. Nếu mức năng lượng hấp thụ này lớn hơn
mức chênh lệch Eg của dãy dẫn và dãy hóa trị, một electron có thể được tách
khỏi nguyên tử hấp thụ photon tạo nên hạt mang điện âm và lỗ trống mang
điện tích dương. Có ba trường hợp sau xảy ra:
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Hình 4.1: Điện tích sinh ra trong photodiode

 Nếu photon được hấp thụ trong vùng n hoặc vùng p, do không tồn tại
điện trường trong vùng này, các hạt mang điện sẽ di chuyển ngẫu
nhiên và kết hợp trở lại mà không sinh ra dòng điện.
 Nếu photon được hấp thụ trong vùng nghèo, d ưới tác động của điện

trường phân cực ngược trong vùng này, electron di chuyển về vùng n,
đồng thời lỗ trống chuyển dịch về vùng p như Hình 4.1.

 Nếu photon được hấp thụ gần vùng nghèo, hạt mang điện có thể
khuếch tán vào vùng nghèo và d i chuyển như trường hợp ở trên.

Khi có điện tích di chuyển trong vùng nghèo, trong mạch đã xuất hiện dòng
điện. Số photon được hấp thụ càng nhiều thì số hạt mang điện di chuyển
trong vùng nghèo càng nhiều. Nói cách khác, cường độ ánh sáng càng mạnh
thì cường độ dòng điện chạy trong mạch càng cao. Hiểu theo lý thuyết
mạch, cường độ ánh sáng càng mạnh thì điện trở của photodiode càng giảm
và dòng điện qua photodiode càng tăng.

4.2 CẤU TẠO

Hai loại photodiode dùng chủ yếu hiện nay là PIN và APD (photodiode th ác
lũ - avalanche photodiode).

Cấu tạo thông thường của PIN photodiode có dạng như Hình 4.2. Lớp i nằm
xen giữa hai lớp mỏng hơn loại p+ và loại n+. Tên gọi PIN xuất phát từ cấu
tạo ba lớp p-i-n này. Vùng nghèo được xem như phủ toàn bộ lớ p i nhằm
tăng hiệu suất chuyển đổi quang-điện. Tuy nhiên, độ dày của lớp i là sự
tương nhượng giữa thời gian đáp ứng và hiệu suất. Vùng nghèo càng rộng
thì xác suất photon sinh ra các hạt mang điện càng cao nhưng thời gian di
chuyển của các hạt cũng tăng lên dẫn đến đáp ứng với ánh sáng chậm đi.
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Mỗi loại vật liệu chỉ hấp thụ được một số bước sóng nhất định tùy vào mức
năng lượng. Si là vật liệu phù hợp nhất để hấp thụ ánh sáng khả kiến. Tuy
nhiên do Si là bán dẫn indirect bandgap, hiệu suất chuyển đổi quang điện sẽ
thấp như đã trình bày trong chương trước. Kết quả là độ rộng lớp i trong Si
PIN cần dày khoảng 20-50 µm. Thời gian đáp ứng của Si PIN, do đó, lớn
hơn 200 ps. Ngược lại, InGaAs thường được dùng cho photodiode thu ánh
sáng trong băng C. Do InGaAs là bán dẫn direct bandgap, hiệu suất chuyển
đổi quang điện tăng cao và độ rộng lớp i chỉ cần khoảng 3 -5 µm. Thời gian
đáp ứng của InGaAs PIN, do đó, khoảng 10 ps.

PIN photodiode dùng chất InGaAs là loại phổ biến hiện nay cho các ứng
dụng thông tin quang tốc độ cao 40 Gb/s. Để tăng thêm hiệu suất, InGaAs
PIN còn áp dụng thêm cấu trúc không đồng chất ( heterojunction): lớp p+ là
InP có pha thêm Zn và lớp n+ là InP, trong khi lớp i là InGaAs. Do InP có
Eg = 1,35 eV nên lớp p+ và n+ không hấp thụ ánh sáng có bước sóng lớn
hơn 0,92 µm. Ngược lại, InGaAs có Eg = 0,75 eV, ánh sáng có bước sóng
1,3-1,6 µm sẽ hấp thụ tập trung vào vùng lớp i.

Hình 4.2: Cấu tạo đơn giản hóa của PIN

Hình 4.3: Cấu tạo đơn giản hóa của APD
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Hiện tượng thác lũ được sử dụng để nâng cao hiệu suất chuyển đổi quang
điện của APD so với PIN. Thông thường, một electron sinh ra do hấp thụ
năng lượng từ photon với mức năng lượng lớn hơn Eg như Hình 4.1. Khi di
chuyển trong vùng nghèo, electron này sẽ va chạm và chuyển một phần
năng lượng cho các nguyên tử bán dẫn khác. Phần năng lượng chuyển đổi
này sẽ nhỏ hơn Eg và chỉ sinh nhiệt. Tuy nhiên, nếu trong quá trình di
chuyển electron lại được cung cấp thêm năng lượng lớn hơn Eg, việc va
chạm này sẽ cung cấp đủ năng lượng để tách một electron ra khỏi phân tử bị
va chạm. Hiện tượng này gọi là hiện tượng ion hóa do va chạm (impact
ionization). Khi các electron được cung cấp năng lượng đủ lớn, hiện tượng
ion hóa xảy ra liên tục sẽ dẫn đến hiện tượng thác lũ, trong đó một electron
ban đầu sẽ sinh ra vô số electron khác.

Trong APD, năng lượng này được cung cấp dưới dạng năng lượng điện
trường phân cực ngược. Tuy nhiên, các chất bán dẫn dùng hấp thụ ánh sáng
băng C như InGaAs có mức chênh lệch năng lượng Eg nhỏ (0,75 eV), dưới
tác động của điện trường mạnh sẽ gây nhiễu dòng tối lớn do hiện tượng
đường hầm (tunneling effect) trong vật lý lượng tử . Để khắc phục điều này,
APD hiện nay dùng cấu trúc phân chia vùng hấp thụ và vùng thác lũ
p+-π-p-n+ như Hình 4.3. Trong hình, điểm khác biệt chủ yếu nhất với PIN
là một lớn p mỏng được xếp xen giữa lớp π và lớp n+. Lớp π được pha tạp
chất loại p với nồng độ rất thấp. Khi phân cực ngược cấu trúc này, điện áp
phân cực ngược trên vùng p -n+ sẽ cao hơn hẳn điện áp phân cực ngược trên
vùng p+-π và vùng π-p do sự khác biệt về điện tích của vùng p-n+ cao hơn
hẳn các vùng khác. Tuy nhiên, khu vực có điện trường cao này rất hẹp.

Kết quả là, các electron được sinh ra trong vùng nghèo π có tốc độ vừa đủ
như trường hợp của PIN. Khi trôi đến vùng p -n+, các electron này được gia
tốc đột ngột để sinh ra hiện tượng thác lũ. Vùng này tạo thành bằng InP có
Eg đủ cao để tránh làm tăng nhiễu dòng tối, đồng thời đủ mỏng để tránh hiện
tượng đánh thủng thác lũ.

4.3 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA BỘ THU QUANG

Để lựa chọn bộ thu phù hợp, cần chú ý bốn yếu tố sau:
 Bước sóng
 Đáp ứng
 Nhiễu
 Thời gian đáp ứng

Trong đó, bước sóng tùy thuộc vào ánh sáng cần thu. Để lựa chọn giữa
PIN và APD tại một bước sóng, cần xem xét tỷ số tín hiệu trên nhiễu SNR.
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Để tính toán SNR, cần tính được công suất tín hiệu thông qua đáp ứng của
bộ thu và công suất nhiễu. Sau cùng, thời g ian đáp ứng sẽ quyết định tốc độ
tín hiệu thu được.

Bước sóng

Mỗi loại vật liệu chỉ hấp thụ được các bước sóng trong một dãy hẹp với
bước sóng dài nhất tương ứng với khoảng cách giữa hai dãy năng lượng Eg

theo công thức:

PD
g

hc

E
  (4.1)

Thực tế, Si photodiode dùng cho vùng bước sóng 200-1100 nm và InGaAs
cho vùng bước sóng 800-1800 nm.

Đáp ứng

Công suất quang từ các photon hấp thụ vào photodiode được tính theo công
thức [28]:

0( ) (1 )(1 )absw
abs fP w P e R   (4.2)

Trong đó, w (m) là độ rộng của vùng nghèo. αabs (1/m) là hệ số hấp thụ
photon của chất bán dẫn. Hàm e mũ miêu tả hiện tượng hấp thụ giảm theo
độ sâu photon thẩm thấu vào vật chấ t. P0 là công suất quang chiếu vào
photodiode. Rf là độ phản xạ tại mặt thu ánh sáng của photodiode. Theo
công thức trên, độ rộng vùng nghèo càng lớn thì công suất quang hấp thụ
được càng lớn và hiệu suất của photodiode càng tăng.

Dòng điện truyền qua photodiode là:

0 (1 )(1 )abswPD
ph f

e
I P e R

hc
    (4.3)

với e là điện tích electron.

Hiệu suất lượng tử (qua ntum efficiency) được định nghĩa là tỷ lệ giữa số hạt
mang điện sinh ra trên số hạt photon chiếu vào photodiode , có công thức:

0

ph
PD

PD

I hc

P e



 (4.4)
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Sau cùng, đáp ứng (responsivity) của photodiode được định nghĩa là tỷ số
giữa dòng điện chạy qua photodiode trên số hạt photon chiếu vào
photodiode:

0

phI
R

P
 (4.5)

Hình 4.4: Đáp ứng theo bước sóng đo đạc thực tế
của Si PIN (trái) và InGaAs PIN (phải)

Thông số này là cần thiết để ước lượng dòng điện thu được với một công
suất quang cho trước. Lưu ý rằng đáp ứng thay đổi theo bước sóng với đ ồ
thị đáp ứng thể hiện trong Hình 4.4. Đối với mỗi loại photodiode, giá trị Eg

quyết định bước sóng dài nhất có thể hấp thụ được như trong (4.1). Giá trị
αabs quyết định bước sóng ngắn nhất có thể hấp thụ. Trong vùng bước sóng
hấp thụ, nếu xét cùng công suất thu, số hạt photon tăng theo bước sóng . Do
đó, đáp ứng R sẽ tăng tuyến tính theo bước sóng . Nếu xét cùng một bước
sóng, đáp ứng R sẽ tăng tuyến tính theo hiệu suất lượng tử ηPD.

Đối với bộ thu APD, nhờ hiện tượng thác lũ, đáp ứng sẽ được nhân thêm với
hệ số độ lợi sau [32]:

1

exp[ (1 ) ]e m

h

e

k
M

k w k

k









  


(4.6)
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Trong đó, αe và αh là xác suất ion hóa của electron và lỗ trống; k là tỷ lệ ion
hóa (ionization ratio) và wm là độ rộng vùng thác lũ. Độ lợi này giảm theo
nhiệt độ do chuyển động nhiệt tăng làm giảm gia tốc electron và giảm xác
suất ion hóa.

Đáp ứng của APD trở thành:

0

ph
APD

I
R M

P
 (4.7)

Lưu ý rằng, công suất ánh sáng chiếu vào photodiode quá cao sẽ làm hư
hỏng photodiode. Nguyên nhân là nhiệ t độ tăng cao do hấp thụ quá nhiều
ánh sáng sẽ làm nóng chảy vật liệu bán dẫn. Các vùng nóng chảy này nhanh
chóng nguội thành các vùng tinh thể dẫn điện. Độ dẫn điện tăng khiến điện
trường phân cực ngược giảm và không đủ đưa các hạt mang điện trôi thành
dòng qua photodiode.

Mỗi photodiode đều có ghi chú thông số ngưỡng hư hại (damage threshold).
Kinh nghiệm thực tế cho thấy khi sử dụng cần giới hạn công suất chiếu vào
dưới 70% của ngưỡng này. Việc này nhằm tránh các xung có cường độ cao
nhưng thời gian ngắn làm tổn hại dần dần photodiode.

Nhiễu

Nhiễu của photodiode được chia làm bốn loại:

 Nhiễu lượng tử (quantum noise): xuất hiện do tính ngẫu nhiên trong
quá trình hấp thụ photon và sinh hạt mang điện bên trong chất bán
dẫn:

2 22Q ph PDeI B M F  (4.8)

Trong đó, e là điện tích electron; Iph là dòng điện qua photodiode ; BPD

là băng thông điều chế của mạch điện bộ thu bao gồm photodiode và
bộ khuếch đại điện (nếu có) sau photodiode . Đối với APD, do quá
trình ion hóa là quá trình ngẫu nhiên có phương sai lớn, giá trị hiệu
dụng sẽ lớn hơn giá trị trung bình. Kết quả là nhiễu sinh ra thực sự từ
ion hóa (hiệu dụng) sẽ lớn hơn nhiễu tính bằng cách nhân dòng nhiễu
với độ lợi M (trung bình). Mức tăng thêm này gọi là hệ số nhiễu tăng
thêm F (excess noise factor), được tính theo công thức:
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(4.9)

Công thức gần đúng được xây dựng theo thực nghiệm với s ố mũ x tùy
thuộc vào vật liệu bán dẫn, khoảng 0 ,3 cho Si, 0,7 cho InGaAs và 1
cho Ge. Đối với PIN, hai thông số GAPD và FAPD là 1.

 Nhiễu dòng tối (bulk dark current): xuất hiện do các hạt mang điện
sinh ra do nhiệt độ bên trong khối bán dẫn mà không cần ánh sáng
chiếu vào.

2 22DB dark PDeI B M F  (4.10)

Trong đó, Idark là dòng tối. Do dòng này chuyển động bên trong khối
bán dẫn nên cũng sẽ được nhân lên theo hiệu ứng thác lũ.

 Nhiễu dòng tối bề mặt (surface dark current): xuất hiện từ dòng điện rò
rỉ giữa hai điện cực chạy qua bề mặt của photodiode.

2 2DS surface PDeI B  (4.11)

Trong đó, Isurface là dòng rò rỉ bề mặt. Dòng này không chạy qua khối
bán dẫn nên không bị ảnh hưởng của hiện tượng thác lũ. Thông
thường nhiễu này rất nhỏ so với nhiễu dòng tối và nhiễu lượng tử.

 Nhiễu nhiệt: xuất hiện từ trở kháng của photodiode và mạch khuếch
đại điện đi sau photodiode:

2 4 B
T TIA PD

k T
NF B

R
  (4.12)

Trong đó, kB là hằng số Boltzman; T là nhiệt độ và R là điện trở tương
đương của photodiode. Điện trở này được tính từ độ dốc tại gốc tọa độ
trong đặc tuyến dòng - áp của photodiode. PIN thông thường cần đi
kèm với mạch khuếch đại điện để bù lại đáp ứng thấp . Thông số NFTIA

là hệ số nhiễu (noise figure) của mạch khuếch đại này, được định
nghĩa là tỷ số tín hiệu trên nhiễu trước và sau bộ khuếch đại:

in
TIA

out

SNR
NF

SNR
 (4.13)
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Thông thường, nhiễu nhiệt có ảnh hưởng lớn nhất đối với PIN trong khi
nhiễu lượng tử/ nhiễu dòng tối có ảnh hưởng lớn nhất đối với APD.

Tỷ số SNR của photodiode được tính theo công thức:

 22

2 2 2 2

phsignal RMS

noise RMS Q DB DS T

I Mi
SNR

i    




 
      

(4.14)

Xét hai trường hợp sử dụng PIN (GADP = 1 và FAPD = 1) và APD (GAPD >> 1
và FAPD > 1). Nếu giá trị dòng điện truyền qua photodiode Iph đủ nhỏ, SNR
của PIN sẽ nhỏ hơn SNR của APD. Ngược lại, nếu Iph đủ lớn, giá trị nhiễu
lượng tử tăng cao làm SNR của PIN lớn hơn SNR của APD. Nói cách khác,
PIN thích hợp cho các tín hiệu quang có công suất đủ lớn còn APD thích
hợp cho các tín hiệu quang có công suất nhỏ. Mức ngưỡng công suất để PIN
tốt hơn APD là:

2

22 ( 1)
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(4.15)

Khi lựa chọn thiết bị từ các hãng sản xuất, t hông số công suất tương đương
nhiễu (noise equivalent power – NEP) thường được dùng để so sánh v à
đánh giá độ nhạy của các photodiode. NEP được định nghĩa là công suất ánh
sáng chiếu vào photodiode sao cho SNR = 1 trong một đơn vị băng thông
của mạch điện bộ thu. NEP có thể coi như mật độ phổ công suất có đơn vị là
W/√Hz. Công suất quang tối thiểu để có công suất điện thu được bằng công
suất nhiễu (SNR = 1) là:

min PDP NEP B (4.16)

Công thức này cũng có thể được dùng để tìm dòng nhiễu tối thiểu bằng cách
nhân công suất thu tối thiểu với đáp ứng của photodiode.

Thời gian đáp ứng
Thời gian đáp ứng của một photodiode với ánh sáng phụ thuộc vào các yếu
tố sau:

 Thời gian hạt di chuyển trong vùng nghèo, gọi là thời gian trôi (drift):
nếu vùng nghèo càng rộng, thời gian trôi càng lớn và đáp ứng càng
chậm.
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 Tụ điện tương đương của tiếp giáp p -n: Do vùng nghèo không chứa
điện tích trong khi biên giới của nó lại có điện tích nên khu vực này có
thể xem như tương đương với một tụ điện với hai bản tụ là hai biên
giới của vùng nghèo. Diện tích của photodiode càng lớn thì diện tích
bản tụ tương đương càng lớn. Vùng nghèo càng hẹp thì khoảng cách
giữa hai bản tụ tương đương càng nhỏ. Cả hai yếu tố này đều làm tăng
điện dung của tụ và dẫn đến tăng thời gian đáp ứng dòng qua
photodiode.

 Thời gian hạt sinh ra gần vùng nghèo khuếch tán vào trong vùng nghèo
gọi là thời gian khuếch tán (diffuse): Nếu vùng nghèo càng hẹp, xác
suất hạt sinh ra ngoài vùng nghèo tăng lên và thời gian khuếch tán
cũng tăng lên. Do hiện tượng khuếch tán diễn ra rất chậm nên thời
gian cạnh xung xuống cũng tăng theo.
Với APD, cả electron và lỗ trống đều có thể tạo nên hiện tượng thác lũ.

Nếu xác suất sinh ra ion hóa do va chạm của electron rất lớn hơn của
lỗ trống (αe > αh), hiện tượng thác lũ sẽ diễn ra chủ yếu theo một chiều
và ổn định. Tuy nhiên, nếu xác suất sinh ra ion hóa do va chạm của
electron và lỗ trống tương đương nhau, electron sẽ tạo nên lỗ trống và
lỗ trống nhanh chóng tạo nên electron trong vùng p-n+. Quá trình hồi
tiếp này khiến hệ thống không ổn định , đồng thời làm tăng thời gian
một cặp electron-lỗ trống có thể di chuyển qua hết vùng nghèo để
tham gia vào dòng điện qua photodiode. Thời gian trễ này được gọi là
thời gian trễ tích lũy (build up time) và cũng phụ thuộc vào tỷ lệ ion
hóa k. Si APD dùng cho vùng ánh sáng khả kiến có k < 0,1; trong khi
Ge APD và InGaAs APD dùng cho băng C có k ≈ 1,1 và k = 2-2,5. Do
đó, với cùng một bước sóng, thời gian đáp ứng của APD sẽ chậm hơn
của PIN.

Hình 4.5: Ảnh hưởng của thời gian trôi, tụ điện tương đương và
thời gian khuếch tán lên thời gian đáp ứng của photodiode
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Hình 4.5 cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố trên. Trong hình, nếu thời
gian trôi, tụ điện tương đương và thời gian khuếch tán đủ nhỏ, tín hiệu ra
sẽ không méo dạng. Nếu tụ điện tương đương lớn (trong các photodiode có
diện tích bề mặt lớn), thời gian trôi có dạng đáp ứng mạch lọc thông thấp
RC. Nếu thời gian khuếch tán cao, cạnh xung xuống sẽ bị kéo dài do
khuếch tán.

Băng thông điều chế của photodiode được tính theo công thức:

3

1 0.35

2dB PD
junction rise PD

f
RC 



  (4.17)

Trong đó, Cjunction là tụ điện tương đương của tiế p giáp p-n; R là điện trở
tương đương của photodiode và mạch điện đi kèm ; τrise-PD là thời gian đáp
ứng cạnh xung lên của photodiode.

Nếu xét cả về đáp ứng và thời gian đáp ứng, có thể rút ra các kết luận sau
khi lựa chọn giữa PIN và APD [33]:

 Si APD là phù hợp nhất cho các ứng dụng trong vùng 200-1100 nm.

 InGaAs APD là phù hợp nhất cho các ứng dụng trong vùng 800 -1800
nm với tốc độ dưới 10Gb/s
 InGaAs PIN là phù hợp nhất cho các ứng dụng trong vùng 800-1800

nm với tốc độ trên 40Gb/s

Khi sử dụng thiết bị thực tế, các thông số cơ bản của photodiode thể hiện
trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Các thông số cơ bản của photo diode

Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch) Ghi chú

Wavelength range Vùng bước sóng
thu

Peak wavelength Bước sóng đỉnh Bước sóng có đáp ứng lớn nhất

Active area
diameter

Đường kính vùng
tích cực

Vùng tích cực là vùng photodiode hấp thụ
ánh sáng, vùng này càng lớn thì điện dung
của tụ tương đương càng lớn và đáp ứng
càng chậm. Tuy nhiên nếu vùng này quá nhỏ
thì công suất ánh sáng thu được sẽ thấp.
Cách dung hòa là lựa chọn phototdiode có
vùng tích cực nhỏ và kết hợp với ống kính
hội tụ.
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Tên thông số
(tiếng Anh)

Tên thông số
(tạm dịch) Ghi chú

Responsivity Đáp ứng

Rise/ Fall time Thời gian cạnh
xung lên/ xuống

Cần thiết để tính toán băng thông điều chế.
Thời gian cạnh xung xuống có thể lớn hơn
thời gian cạnh xung lên nếu thời gian
khuếch tán cao.

Output bandwidth Băng thông điều
chế

Một số photodiode tích hợp sẵn bộ khuếch
đại cho thông số này.

Capacitance Điện dung tụ
tương đương

Tụ tương đương của tiếp giáp p -n, dùng kết
hợp với thời gian đáp ứng để tính băng
thông điều chế.

NEP Công suất tương
đương nhiễu

Có thể dùng để tính dòng nhiễu tối thiểu.
Photodiode có NEP nhỏ sẽ có độ nhạy cao
và thu được ánh sáng có cường độ thấp hơn.

Dark current Dòng tối Dùng tính toán công suất nhiễu .

CW saturated
power

Công suất CW
bão hòa

Đáp ứng của photodiode sẽ chuyển từ tuyến
tính sang bão hòa nếu công suất chiếu sáng
liên tục (CW) vào photodiode trên mức
ngưỡng này .

Maximum input
power (Photodiode
damage threshold)

Công suất thu cực
đại (Ngưỡng hư
hại của
photodiode)

Công suất thu lớn hơn mức này sẽ làm hư
photodiode, thông thường cần giới hạn công
suất thu dưới 70% mức này như đã ghi chú ở
trên.
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4

4.1. Một photodiode InGaAs có hiệu suất lượng tử ηPD = 0,9 trong vùng
bước sóng 1300-1600 nm. Khoảng cách giữa hai dãy năng lượng
Eg = 0,73 eV.

a) Tìm đáp ứng R như một hàm theo bước sóng trong vùng 1300 -1600 nm

b) Tìm đáp ứng R ở 1300 nm

c) Tìm bước sóng dài nhất photodiode này có thể hấp thụ.

(Đáp số: a) 7,25.105λ A/W, b) 0,92 A/W, c) 1,7 μm).

4.2. Một photodiode InGaAs có các thông số sau ở bước sóng 1300 nm:
dòng tối Idark = 4 nA, hiệu suất lượng tử ηPD = 0,9, điện trở tương đương
R = 1 kΩ. Công suất ánh sáng chiếu vào bộ thu là P0 = 300 nW. Băng
thông điều chế của mạch điện bộ thu BPD = 20 MHz. Bỏ qua  dòng
nhiễu bề mặt.
a) Tìm dòng điện truyền qua photodiode Iph

b) Tìm SNR của bộ thu.

(Đáp số: a) Iph = 0,282 μA, b) SNR = 244,8 hoặc SNR = 23,9 dB).

4.3. Chứng minh rằng SNR của PIN tốt hơn SNR của APD ở mức ngưỡng:

2
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hc
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(Gợi ý: sử dụng công thức tính SNR với cùng giá trị dòng photodiode

nhưng khác hệ số thác lũ M) .

4.4. Thời gian drift của hạt mang điện trong photodiode là thời gian hạt di
chuyển trong vùng

a) Bán dẫn loại p
b) Bán dẫn loại n
c) Vùng nghèo (depletion region)
d) Không kết luận được

(Đáp án: c).
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4.5. APD sẽ tốt hơn PIN nếu
a) Công suất thu lớn
b) Ánh sáng trong vùng băng C
c) Tốc độ bit cao
d) Công suất thu nhỏ.

(Đáp án: d).

4.6. Đáp ứng của photodiode chậm đi khi

a) Diện tích thu ánh sáng giảm
b) Vùng nghèo hẹp
c) Tín hiệu thu có băng thông rộng
d) Tất cả đều sai.

(Đáp án: d).
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Chương 5

ĐƯỜNG TRUYỀN QUANG ĐIỂM–ĐIỂM

5.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

Việc lựa chọn phương pháp điều chế tùy thuộc vào yêu cầu tốc độ truyền.
Do đó, các quy chuẩn ITU-T cho các hệ thống mạng truy cập, mạng diện
rộng, mạng cáp quang mặt đất và mạng cáp quang biển thường khác biệt
nhau. Trong mục này, các phương pháp điều chế được giới thiệu theo quy
chuẩn ITU-T G.977 phiên bản mới nhất năm 2015. Đây là quy chuẩn cho
hệ thống truyền dẫn cáp quang biển và có yêu cầu tốc độ cao nhất. Do đó,
các phương pháp này cũng áp dụng được vào các mạng có yêu cầu tốc độ
thấp hơn.

Nhìn chung, có thể phân chia các phương pháp điều chế thành bốn nhóm
sau:

Bảng 5.1: Các phương pháp điều chế theo chuẩn ITU-T G.977

Nhóm
Phương pháp

điều chế
Phương pháp
giải điều chế

Tốc độ bit cho
một bước sóng

Điều chế cường
độ (intensity
modulation)

NRZ

RZ

Giải điều chế trực tiếp
dùng photodiode

10 Gb/s

Điều chế cường
độ nâng cao

RZ xung chirp
(chirped RZ – CRZ)

RZ triệt sóng mang
(carrier suppressed RZ
- CSRZ)

Điều chế cường độ lọc
bớt một phần biên
(vestigial side band -
VSB)

Giải điều chế trực tiếp
dùng photodiode kết
hợp bộ lọc quang và xử
lý tín hiệu trên miền
điện

Trên 10 Gb/s
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Nhóm
Phương pháp

điều chế
Phương pháp
giải điều chế

Tốc độ bit cho
một bước sóng

Điều chế pha vi
sai (differential
phase
modulation)

NRZ-DPSK

RZ-DPSK

CS-RZ-DPSK

Giải điều chế kết hợp
(cohenrent)

40 Gb/s

Điều chế IQ (IQ
modulation)

BPSK lưỡng cực (dual
polarization BPSK –
DP BPSK)

QPSK lưỡng cực (dual
polarization QPSK –
DP QPSK)

nQAM lưỡng cực
(dual polarization
nQAM – DP nQAM)

Tách phân cực và giải
điều chế kết hợp cho
từng phân cực

Trên 100 Gb/s

Trong mục này, phương pháp điều chế cường độ, điều chế pha và điều chế
IQ sẽ được trình bày và giải thích. Phương pháp điều chế cường độ nâng cao
về bản chất tương tự như phương pháp điều chế cường độ nên được bỏ qua.

5.1.1 Điều chế cường độ
Trong phương pháp này, cường độ tín hiệu ánh sáng được điều chế với tín
hiệu bit cần truyền. Hai phương pháp mã hóa phổ biến nhất là NRZ và RZ.
Đối với tín hiệu NRZ, cường độ ánh sáng mạnh là bit 1 và cường độ ánh
sáng yếu là bit 0. Đối với tín hiệu RZ, do ánh sáng không có giá trị cường
độ âm nên bit 1 sẽ có nửa chu kỳ cường độ cao và nửa chu kỳ cường độ thấp
còn bit 0 sẽ hoàn toàn là cường độ thấp. Phương pháp điều chế này xuất
phát từ giới hạn trong việc giải điều chế của hệ thống thông tin quang. Bộ
thu quang, như đã trình bày trong chương trước, chỉ thực hiện được việc
chuyển đổi cường độ ánh sáng thành cường độ dòng điện tương ứng. Băng
thông điều chế 3dB của photodiode nhỏ hơn nhiều so với tần số ánh sáng.
Do đó, các thay đổi về tần số và pha của t ín hiệu ánh sáng không thể phát
hiện trực tiếp bằng photodiode.

Đây là phương pháp được dùng trong các mạng quang truyền thống (chẳng
hạn chuẩn SONET/SDH ITU-T G.957) và hiện nay phổ biến trong các
mạng quang truy cập (chẳng hạn chuẩn GPON ITU-T G.984) hoặc mạng
LAN (chuẩn 1000BASE-SX / LX, IEEE 802.3) có tốc độ dưới 10 Gb/s .
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Có hai phương pháp để thực hiện việc điều chế cường độ:
 Phương pháp điều chế trực tiếp (direct modulation): Tín hiệu điện có

cường độ thay đổi có thể được dùng để lái nguồn LED/ las er. Hệ thống
phổ biến hiện nay dùng laser DFB điều chế trực tiếp kết hợp với sợi
quang đơn mode và bộ thu APD.
 Phương pháp điều chế ngoài (external modulation): Phương pháp này

hỗ trợ đường truyền có tốc độ cao hơn 10 Gb/s. Tuy nhiên, do hiện nay
các hệ thống 40 Gb/s và 100 Gb/s đã chuẩn hóa sử dụng các phương
pháp điều chế khác nên hệ thống điều chế cường độ bằng điều chế
ngoài đã ít phổ biến hơn.

Đối với cách điều chế trực tiếp, LED có băng thông điều chế rất hẹp thường
chỉ hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 100 Mb/s. Laser có băng thông điều chế
rộng hơn và có thể hỗ trợ tốc độ truyền lên đế n 10 Gb/s. Khi điều chế trực
tiếp laser, tín hiệu điều chế cần nhỏ để giảm nhiễu (RIN) và giảm thay đổi
bước sóng phát (hiện tượng chirp). Việc thay đổi biên độ dòng lái đột ngột
cũng làm xuất hiện các gai nhiễu do công suất của laser dao động theo tần
số dao động ổn định (relaxation frequency) trước khi chuyển sang giá trị
mới. Ngoài ra, độ rộng băng thông điều chế của laser diode giảm theo cường
độ dòng lái.

Để giải quyết các vấn đề trên, trong phương pháp điều chế ngoài dòng phân
cực laser giữ nguyên để laser hoạt động ổn định ở chế độ phát xạ liên tục
CW. Ánh sáng ổn định của nguồn laser được điều chế cường độ bằng một
thiết bị khác gọi là bộ điều chế ngoài (external modulator). Phương pháp
này dù không còn phổ biến cho hệ thống điều chế cường độ nhưng lại là tiền
đề để phát triển các hệ thống điều chế khác.

Thiết bị điều chế ánh sáng hiện nay bao gồm hai loại chính là bộ điều chế
Mach-Zehnder (Mach-Zehnder modulator – MZM) và bộ điều chế hấp thụ
electron (electron absorbtion modulator – EAM).

MZM

Nguyên tắc hoạt động của MZM dựa vào hiện tượng chiết suất của vật chất
thay đổi theo cường độ điện trường (hiệu ứng Pockel). Thiết bị này sử dụng
cấu trúc giao thoa phát minh bởi nhà vật lý người Áo Ludwig Mach và
người Thụy Sĩ Ludwig Louis Albert Zehnder. Cấu trúc đơn giản nhất của
MZM được thể hiện trong Hình 5.1.

Tín hiệu ánh sáng được đưa vào cấu trúc chữ Y để tách làm hai phần công
suất truyền đi trong hai nhánh trái và phải. Khi thay đổi điện trường cho
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điện cực nhánh trái, chiết suất của nhánh thay đổi làm vận tốc lan truyền của
ánh sáng thay đổi. Kết quả là tín hiệu ánh sáng trong nhánh trái được làm
dịch pha một lượng so với nhánh phải. Cấu trúc chữ Y thứ hai kết hợp tín
hiệu hai nhánh này.

Hình 5.1: Cấu trúc đơn giản của MZM

Nếu hai nhánh cùng pha, tín hiệu ra sẽ có biên độ lớn nhất. Nếu hai nhánh
nghịch pha, tín hiệu ra sẽ có biên độ nhỏ nhấ t. Nếu hai nhánh lệch pha, biên
độ tín hiệu ra sẽ có giá trị trong khoảng lớn nhất – nhỏ nhất này. Như vậy,
biên độ ánh sáng đã được điều chế với tín hiệu điện.

Về cấu tạo, cấu trúc trên của MZM được chế tạo dưới dạng ống dẫn sóng
quang. Trong đó, chiết suất của vùng ống dẫn sóng lớn hơn chiết suất của
lớp vật chất bao phủ xung quanh ống dẫn sóng. Sự giam cầm quang học
khiến ánh sáng tập trung lan truyền theo ống dẫn sóng này. Chất dùng để tạo
nên MZM phổ biến nhất là LiNbO3. Ống dẫn sóng (bao gồm cấu trúc chữ Y
và hai nhánh trái/ phải) có chiết suất cao hơn nhờ pha thêm Ti vào LiNbO3.
Chất đệm giữa LiNbO3 và điện cực là SiO 2. Ống dẫn sóng thường được chế
tạo đủ nhỏ để có thể kết nối với tín hiệu từ sợi quang đơn mode. Mode lan
truyền trong ống dẫn sóng là mode TEM00. LiNbO3 MZM có thể hoạt động
với bước sóng trong khoảng 400-4200 nm. Tùy theo phương pháp chế tạo,
LiNbO3 MZM có thể điều chế tín hiệu phân cực tuyến tính hoặc phân cực
ellipse [34]. Loại thứ nhất thích hợp cho các ứng dụng điều chế tín hiệu
analog do không làm méo dạng tín hiệu trong khi loại thứ hai thích hợp cho
các ứng dụng điều chế tín hiệu digital do ổn định với điện áp lái.

Nếu chỉ thay đổi chiết suất một nhánh, chiết suất tương đối giữa hai nhánh
thay đổi theo điện trường và cũng làm chirp tín hiệu ra dù thấp hơn chirp
của laser diode. Để loại chirp, điện cực ở giữa được nối với tín hiệu cần điều
chế còn hai điện cực trái phải được nối đất. Bằng cách này , cường độ điện
trường trong hai nhánh có dạng đẩy-kéo (push-pull). Giá trị chiết suất tương
đối của hai nhánh sẽ bằng nhau và tín hiệu ra sẽ không bị chirp.
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Nếu giả sử rằng sự thay đổi điện trường chỉ làm thay đổi pha tín hiệu và
hiệu ứng Pockel là tuyến tính với điện trường đang xét, hàm tru yền của
MZM có công thức sau:

  0

1
( ) 1 (1 )cos

2MZM MZM MZM MZMh V ER ER V
V




  
       

  
(5.1)

Hình 5.2: Hàm truyền của MZM

Trong đó, αMZM là suy hao khi truyền tín hiệu qua MZM (insertion loss) ;
ERMZM là tỷ lệ giữa mức biên độ tín hiệu sau điều chế thấp nhất và cao nhất
(extinction ratio). Hai giá trị này phụ thuộc vào tỷ lệ chia/ ghép tín hiệu của
hai cấu trúc chữ Y và độ suy hao tín hiệu trên mỗi nhánh [34]. Thông
thường, αMZM = 3-5 dB và ERMZM = -20dB.

Φ0 là giá trị lệch pha gây ra do chênh lệch điện áp DC (nếu có) giữa hai
nhánh, thông thường cần được điều chỉnh càng thấp càng tốt . Vπ là điện áp
khác biệt để tạo nên mức lệch pha π giữa hai nhánh và V là điện áp khác biệt
giữa hai nhánh.

Đồ thị hàm truyền được thể hiện trong Hình 5.2. Đối với tín hiệu analog,
hàm truyền này có thể được lợi dụng để tạo nên tín hiệu điều chế cường độ
thông thường (phân cực thành phần DC ở Vπ /2), tín hiệu điều chế cường độ
triệt sóng mang (phân cực thành phần DC ở Vπ ), hoặc tín hiệu điều chế
cường độ đơn biên triệt sóng mang (tín hiệu vào hai nhánh lệnh pha π/2 và
phân cực ở 0 và Vπ /2). Đối với tín hiệu digital, nên phân cực thành phần DC
ở Vπ /2 để tận dụng tối đa vùng tuyến tính của hàm truyền.

Thông số Vπ trong (5.1) có liên quan trực tiếp đến độ nhạy của bộ điều chế.
Giá trị Vπ càng lớn nghĩa là công suất ra càng thay đổi nhiều theo điện áp
điều chế và ngược lại. Thông số này phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng, vật
chất và cấu trúc của MZM [34]. Thông thường, Vπ có giá trị khoảng 5-10 V.
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EAM

EAM hoạt động dựa vào sự thay đổi độ hấp thụ ánh sáng của vật liệu bán
dẫn theo điện trường. Hiện tượng này có thể xảy ra tại tiếp giáp p -n (hiệu
ứng Franz-Keldysh) hoặc tại cấu trúc giếng lượng tử giữa lớp tiếp giáp p -n
(hiệu ứng giam cầm lượng tử Stark).

Hình 5.3: Phổ hấp thụ của cấu trúc InAsP/GaInP
ở các điện áp phân cực ngược khác nhau

EAM có thể xem như một diode p-i-n phân cực ngược. Photon qua vùng phân
cực ngược này sẽ bị hấp thụ tương tự như trong phương pháp hoạt động của
photodiode. Ở tiếp giáp p-n, điện trường phân cực ngược khiến mức năng
lượng electron ở phía n giảm đi trong khi mức năng lượng của lỗ trống ở phía
p tăng lên. Kết quả là, khi điện trường phân cực ngược càng tăng thì độ chênh
lệch năng lượng Eg ở tiếp giáp p-n càng giảm và các photon có bước sóng dài
hơn sẽ bị hấp thụ. Đồ thị hệ số hấp thụ αabs theo bước sóng ở những điện áp
phân cực ngược khác nh au thể hiện trong Hình 5.3. Như vậy, nếu xét một
bước sóng cố định, việc thay đổi điện trường phân cực ngược sẽ làm thay đổi
mức độ hấp thụ khi truyền qua EAM. Nói cách khác, cường độ ánh sáng khi
ra khỏi EAM đã được điều chế theo điện trường phân cực ngược.

Về cấu tạo, do hoạt động dựa trên các hiện tượng đặc trưng của bán dẫn nên
EAM được chế tạo từ các chất bán dẫn tương tự như photodiode. EAM
dùng hiệu ứng Stark có hiệu suất điều chế cao hơn, với cấu trúc đơn giản
hóa thể hiện trong Hình 5.4. Lớp i có cấu trúc đa giếng lượng tử làm từ
nhiều lớp InGaAs và GaAs xen kẽ nhau. Hai lớp p và n là InP có pha thêm
tạp chất. Khi kết nối với nguồn sáng và sợi quang đơn mode, ánh sáng có
bước sóng 1,3-1,6 µm sẽ xuyên qua lớp p-n (InP có Eg = 1,35 eV) và hấp thụ
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tập trung vào lớp i (InGaAs có Eg = 0,75 eV). EAM có độ hấp thụ thay đổi
với phân cực ánh sáng, do đó, để tín hiệu điều chế ổn định cần giữ nguyên
phân cực ánh sáng đi vào EAM.

Hàm truyền tín hiệu qua EAM có dạng:

 ( ) expEAM EAM EAM ABS EAMh V V L     (5.2)

Trong đó αEAM là suy hao khi truyền tín hiệu qua EAM (insertion loss) phụ
thuộc vào tỷ lệ ghép ánh sáng vào EAM và độ phản xạ ở hai mặt EAM ,
thông thường có giá trị 6 -7 dB. ΓEAM là hệ số giam cầm quang học phụ thuộc
vào chất liệu và cấu trúc giếng lượng tử ; αABS(V) là độ hấp thụ thay đổi theo
điện áp lái V ở bước sóng đang xét và LEAM là chiều dài khối EAM. Đồ thị
hàm truyền chuẩn hóa của một EAM thể hiện trong Hình 5.5. EAM tạo ra
chirp nhiều hơn MZM nhưng vẫn ít hơn điều chế trực tiếp laser diode.

Hình 5.4: Cấu trúc đơn giản hóa của EAM

Hình 5.5: Hàm truyền chuẩn hóa của một EAM
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Hình 5.6: Sơ đồ hệ thống điều chế cường độ tín hiệu NRZ và RZ

Khi lựa chọn và so sánh giữa MZM và EAM, có các điểm cần lưu ý sau:

MZM có tốc độ điều chế cao hơn EAM (khoảng 2-4 lần).
MZM tạo ra chirp ít hơn EAM .

 EAM có điện áp lái thấp hơn MZM (khoảng 2-4 lần).

 EAM có kích thước nhỏ gọn hơn MZM (khoảng 10 lần) và có thể chế
tạo tích hợp với nguồn laser do cùng loại vật liệu bán dẫn .

Như vậy, nếu không quan tâm đến kích thước và công suất tiêu thụ, MZM là
thích hợp hơn. Thực tế, EAM thường dùng cho các đường truyền digital có
tốc độ trên 10 Gb/s (tốc độ cao nhất hiện nay được công bố là 56 Gb/s [35]).
MZM được dùng phổ biến cho mọi đường truyền quang điểm –điểm truyền
tín hiệu digital hoặc analog. Thiết bị MZM thương mại có thể điều chế lên
đến tốc độ 40 Gb/s (tốc độ cao nhất hiện nay được công bố là 80 Gb/s [36]).
Các tốc độ này được đo đạc với loại mã đường truyền NRZ.

Hệ thống điều chế cường độ truyền thống được thể hiện như Hình 5.6.
Trong hình, tín hiệu dữ liệu (NRZ, RZ) được điều chế với ánh sáng laser
trực tiếp hoặc qua bộ điều chế ngoài. Tín hiệu điều chế truyền qua sợi quang
và giải điều chế trực tiếp dùng photodiode.

5.1.2 Điều chế pha vi sai

Phương pháp điều chế cường độ ánh sáng và giải điều chế trực tiếp như
trình bày trong mục trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tán sắc và các hiệu
ứng phi tuyến trên sợi quang khi tốc độ bit tăng cao. Để có thể giảm ảnh
hưởng của tán sắc, các phương pháp điều chế pha là cần thiết như đã trình
bày trong chương đầu tiên .
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Nguyên lý cơ bản của việc giải điều chế pha ánh sáng là chuyển sự thay đổi
pha về thay đổi cường độ do bộ thu photodiode chỉ có thể đáp ứng theo
cường độ sáng. Phương pháp chuyển đổi này tương tự như phương pháp
hoạt động của MZM: bằng cách kết hợp hai tín hiệu ánh sáng có cùng
hướng lan truyền, độ sai lệch về pha giữa hai tín hiệu này sẽ làm công suất
của tín hiệu tổng hợp thay đổi tương ứng. Do đó, hệ thống này còn có tên
gọi là hệ thống quang kết hợp (coherent li ghtwave system).

Bộ giải điều chế kết hợp thể hiện trong Hình 5.7. Trong đó, tín hiệu đã điều
chế sẽ được kết hợp với tín hiệu không điều chế của một laser cục bộ đặt tại
bộ thu. Nguồn laser này thường được gọi l à dao động cục bộ (local
oscillator - LO) như các hệ thống RF.

Đầu tiên, tín hiệu điều chế và tín hiệu cục bộ được đưa qua bộ coupler định
hướng quang 3dB (3dB optical directional coupler). Bộ coupler định hướng
quang được tạo thành bằng hai ống dẫn sóng quang đặt sát nhau. Do mode
cơ bản HE11 (TEM00) có một phần lan truyền phía ngoài ống dẫn sóng, tín
hiệu sẽ ghép từ ống dẫn sóng này sang ống dẫn sóng khác. Kết quả là tín
hiệu từ một đầu vào sẽ được chia thành tín hiệu tại hai đầu ra. Hai tín hiệu ra
bị lệch pha một lượng tùy vào độ chia tín hiệu. Nếu như tín hiệu này được
chia đều (3dB coupler), hai tín hiệu ra sẽ lệch pha π theo công thức hàm
truyền sau [37]:
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(5.3)

Tín hiệu sau coupler sẽ được đưa vào bộ thu photodiode cân bằng (balanced
photodiode) gồm hai photodiode phân cực ngược nối tiếp nhau. Tín hiệu
điện tương ứng của mỗi photodiode là [38]:
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Trong đó, PS, ωS và φS là công suất, tần số góc và pha của tín hiệu điều chế.
PLO, ωLO và φLO là công suất, tần số góc và pha của tín hiệu cục bộ. R là đáp
ứng của photodiode. Độ lệch pha -π/2 và π/2 ứng với số phức i trong hàm
truyền 3dB coupler. Hàm cosin là kết quả lượng giác của việc cộng tín hiệu
tương tự như trong MZM.
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Do tín hiệu điện được lấy từ điểm kết nối giữa hai photodiode, hai dòng điện từ
hai photodiode có chiều ngược nhau dạng đẩy-kéo. Tín hiệu tổng hợp có dạng:

 1 2 2 cosph ph ph S LO S LO S LOI I I R P P t           (5.5)

Theo công thức trên, nếu tín hiệu điều chế và tín hiệu cục bộ có sự khác biệt
về tần số hoặc về pha, sự khác biệt này sẽ làm thay đổi giá trị của hàm cosin
và làm biên độ dòng điện Iph thay đổi. Nếu không có khác biệt về tần số/ pha
nhưng có khác biệt về biên độ, thành phần Ps trong căn bậc hai sẽ thay đổi
và cũng làm dòng Iph thay đổi. Như vậy, hệ thống này có thể giải điều chế
cường độ, tần số và pha. Hơn nữa, các thành phần giống nhau trong hai
dòng Iph1 và Iph2 bị triệt tiêu trong dòng Iph. Do đó, các thành phần nhiễu
giống nhau trong Iph1 và Iph2 cũng sẽ bị triệt tiêu. Thực tế, bộ thu dạng này
có thể cải thiện SNR khoảng 3 dB so với cách truyền thống.

Tuy nhiên, do biên độ, tần số và pha của tín hiệu LO cũng tồn tại trong công
thức dòng Iph, nên nếu các thông số này thay đổi, dòng Iph cũng thay đổi
theo và làm sai lệch kết quả giải điều chế. Do đó, laser cục bộ cần ổn định
về pha, tần số và phân cực. Độ rộng băng thông quang của laser cục bộ cũng
cần hẹp (dưới 10MHz) để tránh sinh ra méo dạng [39].

Hình 5.7: Bộ giải điều chế dùng nguồn laser cục bộ

Nếu tín hiệu điều chế và tín hiệu cục bộ có cùng bước sóng (homodyne),
dòng Iph là tín hiệu băng gốc và mạch điện thu sẽ đơn giản. Tuy nhiên, thông
thường rất khó bảo đảm đồng bộ về bước sóng nếu không dùng thêm vòng
khóa pha quang. Nếu tín hiệu điều chế và tín hiệu cục bộ khác bước sóng
(heterodyne), dòng Iph sẽ có tần số góc ωIF=ωS - ωLO và mạch điện giải điều
chế cần đổi tần từ IF xuống băng gốc.

Các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn laser cũng như mạch điện giải điều chế
phức tạp khiến cách giải điều chế dùng nguồn cục bộ rất đắt tiền. Phương
pháp cải tiến, gọi là phương pháp kết hợp vi sai (differential coherent), dùng
cho điều chế pha vi sai trong các hệ thống 40 Gb/s thể hiện trong Hình 5.8.
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Trong hình, tín hiệu điều chế được kết hợp với bản sao của nó trong quá
khứ, thể hiện qua độ trễ một bit trong nhánh phía trên. Phương pháp này rất
phù hợp cho các tín hiệu điều chế pha vi sai (DPSK), trong đó pha tương
ứng của bit 0 và 1 là 0 và π. Bằng cách so sánh pha của bit hiện tại với pha
của bit trước đó, có thể xác định được bit hiện tạ i bằng bit trước (nếu không
đổi pha) hoặc khác bit trước (nếu đổi pha). Việc làm trễ một b it có thể được
thực hiện dễ dàng bằng cách tăng chiều dài của nhánh trên so với nhánh
dưới. Cách làm này đơn giản hóa và giảm giá thành bộ thu .

Tín hiệu thu được sau bộ thu cân bằng có công thức sau:

 1 2 2 cosph ph ph S delay S delayI I I R P P      (5.6)

Trong đó, Pdelay và φdelay là công suất và pha của tín hiệu điều chế đã làm trễ.
Do bước sóng của tín hiệu điều chế và tín hiệu đã làm trễ như nhau nên Iph

luôn luôn là tín hiệu băng gốc. Về phía nguồn phát, việc điều chế pha có thể
thực hiện dễ dàng nhờ hiệu ứng Pockel tương tự như MZM. Bằng cách thay
đổi điện áp phân cực lên LiNbO 3, chiết suất vật liệu sẽ thay đổi và làm ánh
sáng truyền qua thay đổi pha tương ứng.

Đối với tín hiệu DQPSK, các cặp bit 00, 01, 10 và 11 có pha lần lượt là 0,
π/2, π và 3π/2. Giá trị của cặp bit thu được cũng được ước lượng từ độ
chênh lệch pha giữa ký tự hiện tại và ký tự trước đó như DPSK. Để điều chế
DQPSK, hai bộ điều chế pha sẽ tạo hai tín hiệu lệch qua π như DPSK. Sau
đó, mỗi cặp tín hiệu DPSK này sẽ được làm lệch pha ±π/4 tương ứng để
thỏa mãn điều kiện lệch pha DQPSK. Để giải điều chế, hai bộ điều chế kết
hợp tương tự như DPSK được làm l ệch pha ±π/4 tương ứng để giải điều chế
hai cặp tín hiệu lệch pha DPSK này. Do tốc độ bit nhanh gấp đôi tốc độ
baud, độ trễ là một nửa chu kỳ bit thay vì một chu kỳ như DPSK.

Hình 5.8: Sơ đồ khối điều chế (trái) và giải điều chế pha vi sai (phải)
không dùng nguồn laser cục bộ
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Hình 5.9: Sơ đồ hệ thống điều chế pha vi sai tín hiệu
NRZ-DPSK và RZ-DPSK

Hình 5.10: Sơ đồ hệ thống điều chế pha vi sai tín hiệu
NRZ-DQPSK và RZ-DQPSK

5.1.3 Điều chế IQ

Phương pháp điều chế pha vi sai giúp tốc độ bit tăng lên đáng kể nhờ giảm
được ảnh hưởng của tán sắc lên tín hiệu. Tuy nhiên, việc tăng thêm tốc độ
gặp phải trở ngại về băng thông. Về bản chất , thông tin về giá trị bit vẫn
nằm trong mức biên độ ban đầu. Thông tin sai biệt về pha chỉ giúp việc giải
điều chế trong miền quang tránh được ảnh hưởng của tán sắc chứ không
phải là dữ liệu cần truyền. Tốc độ bit thực chất vẫn bằng tốc độ ký hiệu (tốc
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độ baud). Để tăng tốc độ bit, hệ thống điều chế pha vi sai bắt buộc phải tăng
tốc độ baud. Theo chuẩn ITU-T, băng thông của mỗi kênh bước sóng chỉ
giới hạn ở 100 GHz. Thiết bị tách/ ghép bước sóng giảm băng thông sử
dụng được ở mỗi kênh còn 50-60%. Vì vậy, phương pháp điều chế pha chỉ
hỗ trợ tốc độ đến khoảng 40 GHz.

Để tăng tốc độ bit trong điều kiện giới hạn băng thông, mỗi ký hiệu cần biểu
diễn được nhiều bit. Hay nói cách khác là tốc độ bit phải lớn hơn tốc độ
baud. Đối với hệ thống thông tin quang, các phương pháp hiện đã quy chuẩ n
là BPSK, QPSK và nQAM. BPSK có tốc độ bit bằng tốc độ baud, QPSK có
tốc độ bit gấp đôi tốc độ baud và nQAM có tốc độ bit gấp log2(n) lần tốc độ
baud. Các ký hiệu BPSK và QPSK chỉ khác nhau về pha còn các ký hiệ u
QAM khác nhau cả về biên độ và pha. Trong mi ền điện, mỗi ký hiệu này là
một số phức, với giá trị phần thực là I (in-phase) và phần ảo là Q
(quadrature). Do đó, các cách điều chế này còn được gọi là điều chế IQ.
Giản đồ chòm sao thể hiện vị trí của các ký hiệu trong mặt phẳng phức IQ
thể hiện trong Hình 5.11.

Hiện nay, cách điều chế và giải điều chế IQ phổ biến nhất là kết hợp giữa
điều chế quang và xử lý tín hiệu. Sơ đồ khối hệ thống thể hiện trong Hình
5.12. Ban đầu, chuỗi dữ liệu sẽ được mã hóa thành chuỗi ký hiệu theo quy
ước của từng phương pháp điều chế. Chuỗi ký hiệu này tiếp tục được biến
đổi thành hai chuỗi giá trị I và Q tương ứng. Quá trình này được thực hiện
bằng chip xử lý tín hiệu số (digital signal processing – DSP).

Sau đó, tín hiệu điện đa mức I và Q sẽ được điều chế cường độ với ánh
sáng. Để có thể truyền được I và Q trên cùng một bước sóng, tín hiệu Q sau
khi điều chế sẽ được làm lệch pha π/2 so với tín hiệu I. Mục đích của việc
này là làm cho tín hiệu điều chế I và Q trực giao.

Ở phía thu, phương pháp thu kết hợp dùng laser cục bộ được sử dụng. Tín
hiệu từ laser cục bộ cũng được chia làm hai nhánh, với một nhánh được làm
lệch pha π/2. Do tính trực giao, tín hiệu laser cục bộ không lệch pha chỉ giải
điều chế cho Q và tín hiệu laser cục bộ lệch pha π/2 chỉ giải điều chế cho I.
Tín hiệu điện sau bộ thu cân bằng là chuỗi tín hiệu đa mức I và Q. Hai chuỗi
này sẽ được ánh xạ thành chuỗi ký hiệu và chuỗi ký hiệu sẽ được giải mã
thành chuỗi dữ liệu ban đầu bằng một chip DSP khác.
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Hình 5.11: Giản đồ chòm sao của các phương pháp điều chế IQ

Hình 5.12: Sơ đồ khối điều chế IQ (trái) và giải điều chế IQ (phải)

Hình 5.13: Sơ đồ hệ thống điều chế IQ lưỡng cực



CHƯƠNG 5126

Hiện nay, hệ thống IQ dùng BPSK, QPSK và 16QAM đã được sử dụng trên
thực tế. Công bố mới nhất dùng DP-64QAM trong phòng thí nghiệm đạt
1,32 Tb/s [40].

Để tăng thêm tố c độ bit, hai luồng tín hiệu độc lập được điều chế lên hai
phân cực của ánh sáng. Sơ đồ hệ thống điều chế lưỡng cực kết hợp điều chế
IQ thể hiện trong Hình 5.13. Trong hình, ánh sáng phân cực tuyến tính từ
laser được tách thành hai phần bằng bộ chia công suất. Mỗi phần này được
điều chế IQ rồi được ghép lại bằng bộ chia phân cực. Ở phía thu, bộ chia
phân cực lại được sử dụng để tách phân cực cho tín hiệu điều chế. Do ánh
sáng từ laser phân cực tuyến tính nên bộ chỉnh phân cực được sử dụng để
thay đổi hướng phân cực tương ứng. Mỗi cặp tín hiệu điều chế/ tín hiệu cục
bộ trên mỗi cực sẽ giải điều chế kết hợp cho một luồng IQ.

5.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC

Như đã trình bày trong chương 2, tán sắc là hiện tượng xung tí n hiệu thay
đổi hình dạng trong miền thời gian do sự chênh lệch về thời gian lan
truyền của các thành phần ánh sáng. Các nguyên nhân gây ra tán sắc trong
hệ thống truyền điểm-điểm, sắp xếp theo thứ tự giá trị từ lớn nhất đến nhỏ
nhất, bao gồm:

 Tán sắc mode trong sợi quang đa mode ;
 Tán sắc tổng hợp của vật liệu và ống dẫn sóng (tán sắc chromatic)

trong sợi quang đơn mode;
 Thời gian đáp ứng của bộ thu;
 Thời gian đáp ứng của nguồn laser;
 Tán sắc do phân cực trong sợi quang.

Hiện nay, sợi quang được s ử dụng chủ yếu là sợi đơn mode. Do đó, tán sắc
mode không xảy ra. Lượng tán sắc cần bù chủ yếu từ tán sắc vật liệu và tán
sắc ống dẫn sóng. Có thể ước lượng nhanh giá trị tán sắc như sau [29]: (i)
đối với sợi quang đơn mode chuẩn ITU-T G.652: 18 ps/nm.km (băng C) và
21 ps/nm.km (băng L); (ii) đối với sợi quang đơn mode dịch tán sắc chuẩn
ITU-T G.655: 9 ps/nm.km (băng C) và 12 ps/nm.km (băng L).

Trong các phương pháp điều chế đã nêu ở mục trên, tán sắc có tá c động
mạnh đến phương pháp điều chế cường độ. Phương pháp điều chế RZ chịu
ảnh hưởng nhiều hơn NRZ do có phổ tín hiệu lớn. Nếu so sánh với cùng tốc
độ bit, khoảng cách giữa hai cạnh xung của RZ sẽ nhỏ hơn NRZ. Do tán sắc
làm tăng thời gian cạnh xung lên/ xuống, nếu khoảng cách giữa các cạnh
xung quá ngắn, giữa các bit kế cận sẽ bị nhiễu liên ký hiệu (intersymbol
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interference – ISI) và sinh ra các gai nhiễu. Các gai nhiễu này làm giảm
SNR và dẫn đến giảm chất lượng hệ thống.

Phương pháp điều chế NRZ chịu ảnh hưởng ít hơn RZ do phổ tín hiệu nhỏ
hơn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, nếu như không có tán sắc, NRZ
truyền được xa hơn RZ ở tốc độ 10 Gb/s [41]. Do đó, tín hiệu điều chế
cường độ NRZ được ưa chuộng hơn ở băng O là vùng có tán sắc nhỏ nhất.
Điển hình là chuẩn ITU -T G.984.3 cho hệ thống mạng truy cập GPON dùng
bước sóng trong băng O quy định tín hiệu điều chế dạng NRZ.

Các phương pháp điều chế cường độ đơn biên hoặc lọc bớt một phần biên sẽ
chịu ảnh hưởng của tán sắc nhỏ hơn điều chế cường độ thông thường. Ngoài
lợi thế phổ tín hiệu nhỏ, tín hiệu dạng này không phụ thuộc vào sự đối xứng
phổ khi giải điều chế. Điều này có thể được giải thích ngắn gọn như sau: Đối
với các tín hiệu điều chế cường độ thông thường, phổ tín hiệu sẽ là hai biên
đối xứng qua bước sóng mang. Tuy nhiên, do tán sắc, hai thành phần đối
xứng này sẽ có tốc độ truyền khác nhau do có bước sóng khác nhau. Kết quả
là, khi giải điều chế, hai biên không còn đối xứng mà lệch pha một lượng tù y
thuộc vào chiều dài truyền dẫn. Độ lệch pha này khiến công suất sau khi giải
điều chế sẽ thay đổi theo chiều dài truyền dẫn với chu kỳ có dạng hình cosin.
Đối với tín hiệu điều chế đơn biên hoặc lọc bớt biên, độ lệch pha giữa hai
biên không can dự vào công thức giải điều chế. Chính vì nguyên nhân này,
các hệ thống truyền tín hiệu tần số RF trên sợi quang (chẳng hạn như hệ thống
Radio over Fiber) thường dùng điều ch ế đơn biên [42].

Đối với phương pháp điều chế pha vi sai như NRZ-DPSK và RZ-DPSK,
hiện tượng tán sắc hầu như không ảnh hưởng. Nguyên nhân là việc giải điều
chế dựa trên so sánh về pha của bit hiện tại với bit trước đó. Hai bit này đều
có cùng bước sóng nên sai số do lệch pha từ tán sắc là không đáng kể.

Đối với phương pháp điều chế IQ, ảnh hưởng của tán sắc rất lớn. Nguyên
nhân do tín hiệu I và Q là tín hiệu đa mức (chẳng hạn I và Q có 4 mức giá trị
cho 16QAM). Do đó, sự méo dạng tín hiệu có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều
so với tín hiệu hai mức như NRZ và RZ. Ngoài ra, do hoạt động ở tốc độ bit
cao (40-100 Gb/s) và sử dụng cả hai phân cực, các hệ thống điều chế IQ
lưỡng cực chịu ảnh hưởng thêm từ tán sắc phân cực.

Cần lưu ý rằng, tán sắc bằng không chỉ có tác dụng tích cực nếu trên sợi
quang truyền một bước sóng. Đối với các hệ thống ghép nhiều bước sóng
trên một sợi quang, tán sắc bằng không sẽ làm tăng ảnh hưởng của hiện
tượng FWM dọc theo sợi quang và gây nhiễu xuyên kênh.



CHƯƠNG 5128

Trong các mạng truy cập chỉ truyền một bước sóng theo một hướng (hệ
thống GPON) hoặc truyền các bước sóng có khoảng cách xa nhau theo một
hướng (hệ thống GPON kết hợp XGPON), vùng bước sóng được sử dụng là
băng O. Hiện tượng FWM không xảy ra, đồng thời tín hiệu ít méo dạng do
băng O có tán sắc nhỏ nhất.

Trong các mạng diện rộng ghép nhiều bước sóng trên một sợi quang, vùng
bước sóng được sử dụng là băng C. Hiện tượng FWM được giảm đi nhờ giá
trị tán sắc khác không ở băng C. Các méo dạng do tán sắc gây ra sẽ được bù
sau khi tín hiệu truyền qua sợi quang bằng thiết bị bù tán sắc (dispersion
compensation module – DCM).

Thiết bị bù tán sắc chủ yếu đang sử dụng hiện nay gồm ba loại: sợi bù tán
sắc (dispersion compensation fiber – DCF), sợi chirp cách tử Bragg (chirp
fiber Bragg grating - CFBG) và chip xử lý tín hiệu số (DSP). Do bản chất
của tán sắc là sự chênh lệch thời gian của các thành phần ánh sáng, bản chất
của việc bù tán sắc là làm trễ các thành phần này một lần nữa sao cho tổng
thời gian trễ của chúng là như nhau khi đến bộ thu. Thiết bị DCF và CFBG
thực hiện việc này trên miền quang dựa vào thời gian di chuyển khác nhau
của các bước sóng. Thiết bị chip DSP thực hiện việc này trên miền điện dựa
vào nghịch đảo hàm truyền tín hiệu quang.

5.2.1 Sợi bù tán sắc (DCF)

Để hiểu về nguyên tắc hoạt động củ a DCF, cần xét lại giá trị tán sắc
trong sợi quang như Hình 2.21. Trong hình, hàm giá trị tán sắc của sợi
đơn mode là một hàm phi tuyến. Đối với sợi chuẩn G.655 , do cần giảm
tán sắc ở khu vực băng C nên tính phi tuyến của đồ thị tán sắc càng cao
hơn. Nếu thực hiện khai triển Taylor cho hàm tán sắc của sợi Dfiber, ta
được dạng phương trình sau:

2
0 0 0( ) ( ) ( )fiberD D S C         (5.7)

Trong đó Dλ0 thể hiện độ tán sắc ở bước sóng λ0; S là hệ số khai triển Taylor
thể hiện cho độ dốc (slope) và C là hệ số khai triển Taylor thể hiện cho độ
cong (curvature) của hàm Dfiber tại λ đang xét. Sợi bù tán sắc cần c ó giá trị
tán sắc sao cho:

( ) ( ) 0fiber fiber DCF DCFD L D L   (5.8)
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Hình 5.14: Suy hao của DCF (trái); tán sắc chênh lệch
giữa DCF và 80 km sợi đơn mode (phải)

Như vậy, về nguyên tắc hoạt động, DCF là một sợi quang có tán sắc với độ
dốc âm.

Trong (5.7) giá trị Dλ0 (ps/nm.km) càng âm thì chiều dài LDCF trong (5.8)
càng ngắn. Thông số này quan trọng khi bù sợi đơn mode thông thường có
tán sắc lớn. Chiều dài ngắn đồng nghĩa với thiết bị gọn hơn và ảnh hưởng
của phi tuyến từ DCF sẽ nhỏ hơn.

Thông số tiếp theo là độ dốc S (ps/nm2.km) của DCF. Thông số này quan
trọng khi cần bù tán sắc cho một băng thông rộng trong hệ thống ghép nhiều
bước sóng WDM. Thực tế, hàm DDCF không thể giống hoàn toàn hàm Dfiber.
Kết quả là tổng số trong (5.8) sẽ khác không, gọi là giá trị tán sắc chênh lệch
(residual dispersion). Chẳng hạn trong Hình 5.14 là giá trị tán sắc chênh
lệch đo đạc giữa thiết bị bù tán sắc của Fujikura và sợi SMF -28. Giả sử cần
giữ cho tán sắc sau khi bù nhỏ hơn một ngưỡng cho trước. Vùng bước sóng
có giá trị tán sắc chênh lệch nhỏ hơn ngưỡng này là băng thông của DCF.

Tỷ lệ giữa S và Dλ0 được gọi là độ dốc tán sắc tương đối (relative dispersion
slope – RDS). Giá trị RDS của sợi quang và của DCF càng gần nhau thì sợi
quang càng được bù tán sắc tốt hơn. Thông số về độ cong C của DCF
thường không được xét khi bù tán sắc.

Ngoài các thông số trên, cần lưu ý thêm hai thông số là độ suy hao và tính
phi tuyến của DCF. Để hiểu được hai thông số này, cần xem xét cấu trúc
của DCF. Như đã biết , tán sắc của sợi đơn mode chủ yếu gồm hai thành
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phần là tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng. Trong đó, tán sắc ống dẫn
sóng có độ dốc âm. Tuy nhiên, độ dốc âm này nhỏ hơn độ dốc dương của
tán sắc vật liệu nên tổng tán sắc của sợi có độ dốc dương. Đối với DCF,
tán sắc ống dẫn sóng được tăng thêm nhiều lần bằng c ách thay đổi cấu trúc
sợi quang.

Cấu trúc phổ biến nhất là cấu trúc ba vòng chiết suất như thể hiện trong
Hình 5.15. Trong đó phần lõi có chiết suất cao nhất tạo thành từ SiO 2 pha
thêm Ge. Phần rãnh có chiết suất nhỏ nhất là SiO2 pha thêm F. Phần vòng
chung quanh rãnh này có chiết suất cao hơn một chút là SiO2 pha thêm Ge
với mật độ thấp hơn. Với cấu tạo này, mode HE 11 sẽ lan ra ngoài lõi nhiều
hơn và làm cho tán sắc ống dẫn sống mạnh hơn. Kết quả là, tán sắc tổng
cộng sẽ có độ dốc âm.

Hình 5.15: Cấu trúc ba vòng chiết suất của DCF

Tuy nhiên, cách làm này khiến suy hao của DCF tăng lên. Do cấu trúc yêu
cầu thay đổi chiết suất lớn, sai số trong chế tạo dễ xảy ra hơn và suy hao do
cấu trúc không đồng nhất tăng cao. DCF thường có suy hao từ 0.4 -0.7 dB/km.
Thông số suy hao thiết bị DFC của hãng Fujikura thể hiện trong Hình 5.14.

Ngoài ra, do mode HE11 lan ra ngoài cladding nhiều hơn, suy hao do uốn
cong cũng tăng cao. Do sợi quang bù tán sắc cần được cuộn tròn để giảm
kích thước, DCF có suy hao khoảng 5-10 dB tùy vào chiều dài sợi.

Nếu diện tích lõi DCF lớn suy hao sẽ giảm đi nhưng sợi DCF không còn là
đơn mode. Ngược lại diện tích lõi DCF nhỏ suy hao sẽ tăng lên nhưng thông
số Dλ0 càng âm và chiều dài của DCF sẽ giảm. Thông thường, diện tích lõi
DCF bằng khoảng một nửa diện tích lõi sợi đơn mode.

Với lõi diện tích nhỏ này, mật độ công suất quang trong lõi của DCF sẽ cao
hơn trong sợi đơn mode. Kết quả là các hiệu ứng phi tuyến trong sợi DCF
như tán xạ Raman, tán xạ Brillouin, SPM và XPM cũng tăng lên. Trong đó,
SPM và XPM có tác động mạnh nhất [43]. Để giảm phi tuyến trong DCF,
công suất truyền vào DCF bắt buộc phải giảm xuống.
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5.2.2 Sợi chirp cách tử Bragg (CFBG)

Về nguyên tắc hoạt động, CFBG cũng nhằm tạo ra tán sắc với độ dốc âm.
Tuy nhiên, thay vì tăng tán sắc ống dẫn sóng như DCF, CFBG thay đổi
quãng đường di chuyển của các bước sóng.

Như đã trình bày trong mục về DFB laser, trong môi trường truyền dẫn ánh
sáng, nếu chiết suất môi trường thay đổi tuần tự với khoảng cách một chu kỳ
thay đổi là Λ thì bước sóng λBragg thỏa điều kiện (3.9) sẽ phản xạ ngược lại.
Do cấu tạo chiết suất thay đổi này tương tự như thiết bị cách tử ánh sáng
trong vật lý cổ điển nên sợi quang có cấu trúc này còn được gọi là sợi cách
tử Bragg (fiber Bragg grating).

Giả sử trên cùng một sợi quang có hai vùng cách tử nhưng có chu kỳ thay
đổi Λ 1 và Λ2 khác nhau, hai bước sóng λBragg1 và λBragg2 sẽ phản xạ ngược tại
vùng Λ1 và Λ2 tương ứng. Do phản xạ khác vị trí, quãng đường di chuyển
và phản xạ của λBragg1 và λBragg2 sẽ khác nhau. Sự khác biệt về quãng đường
dẫn đến khác biệt về độ trễ. Nếu vị trí của vùng Λ 1 và Λ2 được thiết kế sao
cho bước sóng ngắn có độ trễ thấp hơn bước sóng dài, độ dốc tán sắc sẽ âm.

Hình 5.16: Cấu trúc sợi chirp cách tử Bragg

Trên thực tế, phương pháp đơn giản trên được cải tiến để giảm chiều dài
thiết bị. Thay vì tạo ra nhiều đoạn cách tử tuần tự cho từng bước sóng,
khoảng cách của các cách tử tăng tuyến tính như Hình 5.16. Như vậy, có vô
số bước sóng bị phản xạ bởi cấ u trúc này, với bước sóng ngắn hơn sẽ phản
xạ gần Λshort và bước sóng dài hơn sẽ phản xạ gần Λlong. Do khoảng cách
cách tử tăng tuyến tính, sợi có cấu trúc này có tên là sợi chirp cách tử Bragg
(chirp fiber Bragg grating - CFBG).

Băng thông phản xạ của CFBG được tính theo công thức [44]:

2 ( )chirp long shortn    (5.9)

Số lượng cách tử Ng và chiều dài sợi Lg có liên hệ với băng thông theo
công thức:



CHƯƠNG 5132

2

2g chirp

g Bragg

N n

L






 (5.10)

Trong đó, λBragg là bước sóng trung tâm của băng thông. Giá trị tán sắc của
CFBG là:

2 chirp
g

g

n
D

v


  (5.11)

Khi thiết kế CFBG, với yêu cầu về băng thông và tán sắc cho trước, các
công thức (5.9)-(5.11) có thể dùng để tính toán chiều dài và số lượng cách
tử cần tạo ra trên đoạn CFBG.

Giá trị tán sắc trong công thức (5.11) có thể đạt được giá trị rất lớn chỉ với
một đoạn cách tử ngắn. Để bù cùng một lượng tán sắc, một CFBG chỉ cần
chiều dài vài chục centimet so với vài kilomet khi dùng DCF. Do đó, kích
thước, độ suy hao và tính phi tuyến của CFBG nhỏ hơn DCF. Tuy nhiên, giá
trị tán sắc phân cực của CFBG vẫn lớn.

Nhược điểm của CFBG nằm ở băng thông thiết bị. Do khoảng cách tăng
tuyến tính của cách tử, một bước sóng bị phản xạ mạnh tại khu vực có Λ
tương ứng đồng thời phản xạ yếu hơn tại các khu vực khác. Xét riêng một
bước sóng, sự chồng lấn của các phản xạ này làm xuấ t hiện các búp phụ
nằm cạnh búp chính trong đồ thị phản xạ [45]. Xét toàn bộ các bước sóng
trong băng thông của CFBG, sự chồng lấn của các đồ thị phản xạ này làm
xuất hiện các giá trị dao động tuần hoàn dạn g cosin tần số cao. Biên độ của
dao động này tăng dần từ bước sóng trung tâm đến hai biên của băng thông .
Giá trị này gọi là độ gợn sóng trễ nhóm (group delay ripple - GDR) của thiết
bị. Độ gợn sóng này càng cao thì giá trị tán sắc chênh lệch trong công th ức
(5.8) càng cao và băng thông sử dụng được của thiết bị càng nhỏ. Ngoài ra,
băng thông phụ thuộc vào khoảng cách Λ long và Λshort như trong công thức
(5.9) nên cũng bị giới hạn bởi thiết bị chế tạo CFBG.

Có rất nhiều phương pháp cải tiến băng thông của CF BG. Trong đó, để
giảm độ gợn sóng, phương pháp phổ biến nhất là làm giá trị chiết suất ở
hai đầu đoạn CFBG tăng và giảm dần chứ không thay đổi đột ngột
(apodization) [44]. Để tăng băng thông , thay vì thay đổi tuyến tính, khoảng
cách cách tử thay đổi tuần hoàn theo một hàm cho trước (phase sampling)
[46]. Cách làm này khiến nhiều kênh có độ phản xạ và tán sắc tương tự
nhau xuất hiện trong đáp ứng của CFBG như Hình 5.17. Hình vẽ này thể
hiện độ phản xạ và tán sắc đo đạc của 4 trong số 50 kênh trong băng thông
thiết bị của hãng Teraxion. CFBG loại này còn được gọi là CFBG đa kênh
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(multi-channel CFBG). Các kênh này được thiết kế sao cho băng thông
của chúng phù hợp với quy định về kênh của ITU -T.

Về mặt chế tạo, hiện nay phương pháp phổ biến nhất để chế tạo CFBG nói
riêng và tất cả các biến thể của cách tử Bragg nói chung là phương pháp mặt
nạ pha (phase mask) thể hiện trong

Hình 5.18. Sợi quang được sử dụng là sợi quang đơn mode có pha t ạp chất
Ge. Chiết suất của sợi sẽ thay đổi tùy theo cường độ ánh sáng cực tím chiếu
vào sợi. Để cường độ thay đổi theo một hàm cho trước, một m ặt nạ trong
suốt bằng SiO2 được đặt giữa nguồn sáng và sợi. Trên mặt nạ này khắc các
rãnh nhằm làm khuếch tán ánh sáng chiếu qua. Sự giao thoa về pha của ánh
sáng khuếch tán này làm cường độ ánh sáng chiếu đến sợi thay đổi mạ nh /
yếu như yêu cầu.

Hình 5.17: Độ phản xạ và tán sắc của CFBG đa kênh

Hình 5.18: Phương pháp chế tạo CFBG bằng mặt nạ pha

Khi so sánh và lựa chọn DCF hoặc CFBG, cần lưu ý các điểm sau:
 Đối với tín hiệu NRZ tốc độ 10 Gb/s, chỉ bù tán sắc cho sợi SMF

(chuẩn G.652) nếu chiều dài trên 80 km.

 Đối với tín hiệu NRZ tốc độ 10 Gb/s, chỉ bù tán sắc cho sợi LEAF
hoặc Truewave (chuẩn G.655) nếu chiều dài trên 120 km.
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 Đối với tín hiệu NRZ tốc độ 40 Gb/s, bắt buộc phải bù tán sắc cho mọi
chiều dài.

 Suy hao của DCF lớn hơn CFBG .

Kích thước DCF lớn hơn CFBG .

 Băng thông DCF lớn hơn CFBG .

 Tính phi tuyến của DCF lớn hơn CFBG.

 Cả DCF và CBFG đều bù tán sắc ống dẫn sóng và tán sắc vật liệu,
không bù tán sắc phân cực .

Như vậy, cả DCF và CFBG đều không thích hợp cho hệ thống điều chế pha
vi sai hoặc điều chế IQ. Trong hệ thống điều chế pha vi sai, yếu tố tác động
đến chất lượng chủ yếu là các hiện tượng phi tuyến. Trong hệ thống điều
chế IQ, yếu tố tác động đến chất lượng bao gồm cả tán sắc phân cực. Tuy
nhiên, DCF và CFBG được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điều chế
cường độ truyền thống.

Việc lựa chọn DCF và CBFG là tương nhượng giữa băng thông và suy hao.
DCF có băng thông bù tán sắc lớn hơn nhưng làm suy hao nhiều hơn và bị
ảnh hưởng phi tuyến nhiều hơn. Suy hao cao dẫn đến yêu cầu khuếch đại
lớn và làm tăng nhiễu khuếch đại; trong khi phi tuyến cao dẫn đến yêu cầu
giảm công suất phát để giảm phi tuyến. Cả hai điều này đều dẫn đến giảm tỷ
số SNR tại phía thu và làm tăng BER. Ngược lại, CFBG có băng thông bù
tán sắc nhỏ hơn nhưng suy hao thấp và ít chịu ảnh hưởng của phi tuyến.
Băng thông nhỏ này làm giảm tốc độ tín hiệu truyền theo luật Shannon.

Để giảm tác động của phi tuyến, bộ bù tán sắc cần được đặt ở vị trí có công
suất nhỏ. Tuy nhiên, nếu vị trí này có tín hiệu quá nhỏ, suy hao của bộ bù sẽ
làm SNR giảm đi quá nhiều. Do đó, vị trí của bộ bù hiện nay là cùng vị trí
với bộ khuếch đại . Chi tiết về bộ khuếch đại sẽ được trình bày sau.

5.2.3 Xử lý tín hiệu số (DSP)

Như đã trình bày, cả DCF và CBFG đều không bù tán sắc phân cực. Bản
chất của việc này nằm ở nguyên nhân sinh ra tán sắc phân cực trong sợi
quang. Nếu chiết suất của sợi quang không đồng nhất, thành phần E và H
của sóng ánh sáng lan truyền sẽ bị lệch pha. Dọc theo đường truyền, độ
chênh lệch chiết suất này có thể thay đổi do các yếu tố như uốn cong, lực
nén, lực kéo lên sợi quang khiến tán sắc phân cực thay đổi theo thời gian
chứ không giữ nguyên như trường hợp tán sắc ống dẫn sóng và tán sắ c
vật liệu. Thiết bị DCF bản chất cũng là sợi quang và cũng có tán sắc phân
cực. Thiết bị CFBG thậm chí còn làm tăng tán sắc phân cực do chiết suất
thay đổi.
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Đối với các hệ thống điều chế cường độ 10 Gb/s truyền thống, giá trị tán sắc
phân cực thường nhỏ và ít ảnh hưởng đến tín h iệu. Đối với các hệ thống tốc
độ nhanh 40-100 Gb/s và sử dụng cả hai phân cực như hệ thống điều chế IQ
lưỡng cực, ảnh hưởng của tán sắc phân cực là đáng kể. Tuy nhiên, các
phương pháp truyền thống như DCF và CFBG không cải thiện mà còn làm
chất lượng hệ th ống xấu hơn [39]. Cách bù tán sắc hiện nay cho các hệ
thống điều chế kết hợp là dùng DSP ở phía sau bộ thu.

Sơ đồ tổng quát các bước xử lý tín hiệu thể hiện trong Hình 5.19. Vai trò cụ
thể của từng khối như sau:

Khối đầu tiên là mạch lọc chống nhiễu xuyên kênh giữa bốn tín hiệu đi từ
hai bộ thu cân bằng. Tuy nhiên, trên thực tế, do giới hạn về đáp ứng tần số
của bộ thu và bộ khuếch đại trên miền điện đi sau bộ thu, tín hiệu vào ADC
xem như đã qua mạch lọc thông thấp Bessel.

Khối ADC dùng để lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu thu về dạng tín hiệu số.
Theo Nyquist, tần số lấy mẫu cần ít nhất bằng hai lần tần số lớn nhất của tín
hiệu. Giả sử một hệ thống DP-QPSK có tốc độ bit là 100 Gb/s, tốc độ trên
mỗi phân cực là 50 Gb/s. Tốc độ ký hiệu (baud rate) trên mỗi phân cực của
QPSK sẽ là 25 GBd/s. Như vậy, khối ADC cần có tốc độ lấy mẫu ít nhất là
50 GHz.

Khối tiếp theo dùng để đồng bộ tín hiệu, được hồi tiếp từ bộ cân bằng t ần số
(frequency domain equalization) về bộ ADC. Tín hiệu số logic được chuyển
lại thành tín hiệu điện vật lý bằng bộ DAC sau đó qua mạch tính tổng bình
phương như trong Hình 5.20. Khi này, thành phần có biên độ cao nhất trong
phổ tín hiệu tổng bình phương là tần số xung clock phía phát. Tần số này sẽ
được xác định bằng mạch vòng khóa pha (phase lock loop). Tần số sau vòng
khóa pha sẽ được nhân đôi để thỏa điều kiện Nyquist và dùng đồng bộ xung
clock cho bộ ADC.

Hình 5.19: Sơ đồ khối hệ thống bù tán sắc bằng DSP
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Các khối sau bộ ADC thực hiện nhiệm vụ chống tác sắc, bao gồm tán sắc
ống dẫn sóng, tán sắc vật liệu và tán sắc phân cực. Do hiện tượng tán sắc
phân cực diễn ra độc lập nên v iệc bù tán sắc thường được tách làm hai khối
để giảm độ phức tạp của từng khối.

Khối cân bằng tần số thực hiện nhiệm vụ chống tán sắc vật liệu và tán sắc
ống dẫn sóng, tương tự như vai trò của DCF hoặc CFBG trong các hệ thống
điều chế cường độ . Nếu xét riêng ảnh hưởng của tán sắc vật liệu và tán sắc
ống dẫn sóng, hàm truyền của sợi quang sẽ có dạng như sau:

2 2

( ) exp
2 2

G iD L
c

 



 

  
 

(5.12)

Trong đó, D là tán sắc vận tốc nhóm; L là chiều dài sợi; λ và ω là bước sóng
và vận tốc góc tương ứng. Để bù tán sắc, hàm truyền của khối cân bằng tần
số cần có dạng sau:
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(5.13)

Hàm truyền này được hiện thực hóa bằng bộ lọc đáp ứng xung hữu hạ n
(finite impulse response filter – FIR filter) như Hình 5.21. Liên hệ giữa đầu
vào và đầu ra bộ lọc FIR là:
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  (5.14)

Các hệ số cj(n) được tính từ các hệ số biến đổi Fourier rời rạc của hàm (5.13).

Khối cân bằng thích nghi (adaptive equalizer) thực hiện nhiệm vụ chống tán
sắc phân cực. Về mặt công suất, tổng công suất trên sợi quang sẽ chia thành
hai phần trên hai phân cực với một tỷ lệ khác nhau. Về mặt thời gian trễ, tín
hiệu giữa hai phân cực sẽ chênh lệch pha một lượng tùy thuộc vào độ ch ênh
lệch chiết suất phân cực. Hàm truyền có dạng:

Hình 5.20: Khối đồng bộ
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(5.15)

Do tín hiệu vào và tín hiệu ra nằm trên hai phân cực có dạng ma trận 12,
hàm truyền là ma trận 22. Trong đó, Γ là tỷ lệ chia công suất vào hai phân
cực và Δτ là độ trễ tương đối giữa hai phân cực. Để có thể bù tán sắc phân
cực, hàm truyền của khối cân bằng thích nghi cần có dạ ng sau:
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(5.16)

Các hàm gxx, gxy, gyx, gyy được tính toán từ ma trận nghịch đảo GPMD và được
hiện thực hóa bằng các bộ lọc FIR tương tự như trong Hình 5.21. Sau đó,
ma trận 22 trong (5.15) được hiện thực hóa bằng cấu trúc hình bướm
(butterfly) như Hình 5.22.

Hình 5.21: Cấu trúc bộ lọc FIR

Hình 5.22: Cấu trúc bộ lọc FIR hình bướm
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Do tán sắc phân cực thay đổi liên tục theo thời gian, ma trận 22 trong
(5.16) cần được cập nhật liên tục. Thuật toán cập nhật thích nghi dùng phổ
biến hiện nay là thuật toán hằng số module (constant -modulus algorithm)
[47] như sau:
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Trong đó, các vector , ,xx xy yx yyg g g ,g
r r r r

là các ma trận cột thể hiện hệ số trong

cấu trúc FIR tương ứng cho các hàm gxx, gxy, gyx, gyy. Các vector
r r

x yE , E là

các ma trận cột thể hiện tín hiệu vào ở hai phân cực x và y. EX và EY là tín
hiệu sau bộ lọc cho phân cực x và y. μ là hệ số thể hiện độ rộng giữa các
bước lặp. eX và eY là tín hiệu sai số. Mục tiêu của phương pháp là cập nhật
các vector , ,xx xy yx yyg g g ,g

r r r r
sao cho eX = 0 và eY = 0. Phương pháp này được

ưa chuộng do không cần tín hiệu huấn luyện và không cần vòng hồi tiếp.

Khối ước lượng pha sóng mang (carrier phase estimator) thực hiện nhiệm vụ
chống nhiễu pha gây ra do chênh lệch tần số giữa tín hiệu điều chế và tín
hiệu cục bộ. Nguồn laser DFB dùng để cung cấp tín hiệu điều chế và tín
hiệu cục bộ thường có độ rộng băng thông quang thay đổi từ 100 kHz đến
10 MHz. Theo (5.5), sự chênh lệch này gây ra các sai số về pha trong hàm
cosin. Tuy nhiên, sai số pha dạng này biến đổi theo thời gian chậm hơn hẳn
do tán sắc phân cực. Do đó, sai số này có thể được giảm đi bằng cách lấy
trung bình pha sóng mang.

Hình 5.23: Cấu trúc khối DSP cho thuật toán Viterbi & Viterbi mũ 4
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Thuật toán thường dùng là thuật toán Viterbi & Viterbi mũ 4. Giả sử pha
của tín hiệu sau khi đã bù tán sắc có dạng pha tín hiệu cộng pha nhiễu do
chênh lệch tần số, φs + φn, pha nhiễu φn sẽ được ước lượng theo công thức:

 41
( ) arg

4

k

n
n k

l x l n


   
 
 (5.18)

Trong đó, x là tín hiệu đầu vào và l = 2k + 1 là số mẫu được dùng để tính
trung bình. Thuật toán này được hiện thực hóa như trong Hình 5.23. Cuối
cùng, giá trị ước lượng này sẽ được dùng để tính toán pha thật sự của sóng
mang và ước lượng ký tự thu được.

Các tín hiệu DP-BPSK và DP-QPSK có thể ứng dụng trực tiếp thuật toán
hằng số module và thuật toán Viterbi & Viterbi mũ 4. Đối với tín hiệu DP -
16QAM, do biên độ tín hiệu IQ có bốn mức, cần dùng thuật toán hằng số
module cải tiến [48] và thuật toán Viterbi & Viterbi mũ 4 cải tiến [49].

5.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ SUY HAO

Như đã trình bày trong chương 2, suy hao là hiện tượng công suất tín hiệu
mất đi khi lan truyền dọc đường truyền. Các nguyên nh ân gây ra suy hao
trong hệ thống truyền điểm điểm bao gồm:
 Suy hao sợi quang
 Suy hao ở các đầu kết nối
 Suy hao do hàn sợi
 Suy hao do các thiết bị khác (bộ điều chế, bộ bù tán sắc, bộ chia công

suất, bộ tách/ ghép bước sóng, bộ chuyển mạch quang, v.v)

Suy hao sợi quang phụ thuộc vào nhiều yếu tốc như bước sóng, độ uốn
cong, v.v. như đã trình bày trong chương 2. Ước lượng thông thườ ng là 0,4
dB/km cho bước sóng băng O và 0,25 dB/km cho bước sóng băng C và
băng L [29]. Suy hao do các đầu kết nối và do hàn sợi tùy thuộc nhiều vào
chất lượng đầu nối (không lệch, không trầy xước) và kỹ thuật hàn (thông số
sợi phù hợp, vết cắt phẳng). Ước lượng thông thườ ng là 0,5 dB cho một đầu
kết nối và 0,1 dB cho một mối hàn. Nếu đường truyền dài không xác định
được suy hao của từng mối hàn, suy hao do sợi quang và hàn sợi có thể
được gộp chung thành αfiber-splice = 0,55 dB/km ở băng O và αfiber-splice =
0,275 dB/km ở băng C.

Tất cả các phương pháp điều chế đã nêu trong mục trên đều bị ảnh hưởng
bởi suy hao. Để bù suy hao, thiết bị được sử dụng hiện nay là bộ khuếch đại
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quang. Về bản chất, công suất ra sẽ tăng cao hơn công suất vào nhờ lấy một
phần năng lượng từ công suất bơm cho bộ khuếch đại. Y êu cầu cơ bản của
bộ khuếch đại là độ lợi phải ổn định khi công suất vào thay đổi và độ lợi
phải giống nhau cho mọi bước sóng trong băng thông khuếch đại .

Nguyên nhân của yêu cầu thứ nhất xuất phát từ thực tế là công suất vào bộ
khuếch đại không giữ nguyên mà thay đổi theo thời gi an. Sự thay đổi này
xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu là: (i) thêm/ bớt bước sóng và (ii) điều
chế cường độ .

 Giả sử công suất bơm cho bộ khuếch đại là không đổi, tổng công suất
ra là không đổi. Nếu tăng thêm bước sóng, công suất ra của từng bước
sóng sẽ giảm xuống và làm SNR ở bộ thu giảm theo. Ngược lại, nếu
giảm bớt bước sóng, công suất ra của mỗi bước sóng còn lại sẽ tăng
lên và có khả năng làm hư hại bộ thu.

 Việc điều chế cường độ cũng khiến công suất của một bước sóng tăng
giảm theo thời gian và làm ảnh hưởng đến công suất ra của các bước
sóng khác tương tự như trường hợp thêm/ bớt bước sóng như trên. Tuy
nhiên, tốc độ thay đổi do điều chế cường độ sẽ cao hơn nhiều lần tốc
độ thay đổi do thêm/ bớt bước sóng. Nếu đáp ứng của bộ khuếch đại
nhanh, sự tăng giảm cường độ của bước sóng này sẽ làm thay đổi
cường độ bước sóng khác gọi là hiện tượng điều chế độ lợi chéo (cross
gain modulation – XGM). Nếu đáp ứng của bộ khuếch đại chậm nhưng
phân cực hoạt động gần vùng bão hòa, sự giảm cường độ của bước
sóng này có thể làm tăng bão hòa cường độ của bước sóng khác gọi là
hiện tượ ng bão hòa độ lợi chéo (cross gain saturation). Cả hai hiện
tượng này đều gây nhiễu xuyên kênh giữa các tín hiệu.

Nguyên nhân của yêu cầu thứ hai nằm ở giới hạn về thiết bị . Nếu độ lợi của
các bước sóng khác nhau, tín hiệu đến các bộ thu sẽ khác biệt về công suất.
Đối với các hệ thống long-haul cần khuếch đại nhiều lần, độ chênh lệch này
sẽ rất lớn. Do các bộ thu là các photodiode giống nhau, sự chênh lệch công
suất lớn này dẫn đến yê u cầu photodiode phải có độ nhạy cao để thu công
suất thấp, đồng thời phải có ngưỡng hư hại cao để chịu đựng công suất cao.
Điều này làm tăng giá thành và khó khăn trong việc lựa chọn bộ thu. Thông
số độ lợi của một bộ khuếch đại quang thường nhỏ hơn 40 dB .

Ngoài hai yếu tố trên, yếu tố quan trọng tiếp theo của bộ khuếch đại là thông
số nhiễu do khuếch đại. Trong đường truyền quang, thiết bị làm tăng nhiễu
nhiều nhất chính là bộ khuếch đại. Chỉ số đánh giá nhiễu của một bộ khuếch
đại là hệ số nhiễu (noise f igure), được tính là tỷ lệ của SNR trước và sau bộ
khuếch đại.
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Yếu tố cuối cùng cần lưu ý là công suất khuếch đại bị giới hạn. Khi tính
toán bù công suất, giá trị công suất bù cần nhỏ hơn hoặc bằng công suất suy
hao chứ không được lớn hơn. Nguyên nhân là trong quá trình vận hành và
sửa chữa, nếu có sai sót trong việc đấu nối dây, trên mạng có thể hình thành
các vòng lặp khép kín. Việc này dễ xảy ra hơn trong cấu hình dạng vòng
vốn rất phổ biến cho mạng metro. Nếu công suất bù lớn hơn công suất suy
hao, các vòng lặp này sẽ nhanh chóng làm tổng công suất trên mạng tăng
cao và làm hư hỏng thiết bị. Thông thường, công suất khuếch đại bão hòa
nằm ở mức 20-26 dBm.

Có ba vị trí có thể đặt bộ khuếch đại trên một tuyến truyền quang điểm -điểm
như Hình 5.24:

 Bộ khuếch đại tăng cường (booster amplifier): công suất phát của mỗi
bước sóng tùy vào hệ thống mạng theo quy chuẩn của ITU-T. Tuy nhiên,
trong các hệ thống ghép nhiều bước sóng, bộ ghép bước sóng cũng như
bộ điều chế ngoài làm suy hao công suất nguồn. Bộ khuếch đại tăng
cường có nhiệm vụ bù lại các suy hao ngay từ đầu phát này. Yêu cầu của
bộ khuếch đại tăng cường là độ lợi không cần lớn (5 -15 dB) nhưng công
suất ra lớn (20 dBm). Do nằm gần nguồn phát, công suất vào bộ
khuếch đại lớn. Nhờ vậy, nhiễu do bức xạ tự phát sinh ra từ bộ khuếch
đại tăng cường sẽ giảm đi. Hệ số nhiễu của bộ khuếch đại tăng cường
không cần phải quá nhỏ. Việc dùng bộ khuếch đại tăng cường kết hợp
với bộ tiền khuếch đại rất phù hợp với các đường tru yền ngắn 100-200
km do không cần thêm thiết bị nào khác dọc đường truyền. Tuy nhiên,
nếu công suất khuếch đại cao sẽ làm xuất hiện các hiện tượng phi
tuyến.

 Bộ tiền khuếch đại (pre-amplifier): Mỗi hệ thống mạng có yêu cầu
công suất tối thiểu đến đầu thu khác nhau. Do tín hiệu đến phía thu đã
bị suy hao nhiều, bộ tiền khuếch đại nằm trước bộ thu cần có độ lợi
cao nhất (hơn 30 dB) nhưng công suất ra không cần lớn để tránh làm
hư hại bộ thu. Do tín hiệu vào nhỏ, hệ số nhiễu của bộ tiền khuếch đại
cần nhỏ nhất trong các loại bộ khuếch đại (4-5,5 dB). Nhiễu có thể
được giảm thêm bằng một bộ lọc quang nằm sau bộ tiền khuếch đại.
 Bộ khuếch đại đường dây (in -line amplifier): đối với các đường truyền

có khoảng cách từ 100-200 km trở lên, suy hao dọc theo cáp quang là
đáng kể. Do giới hạn về độ lợi, các bộ khuếch đại cần được đặt tuần tự
dọc theo đường truyền để bù suy hao. Thông thường, các bộ khuếch
đại được đặt cách nhau 50-80 km tùy vào chiều dài tuyến. Bộ khuếch
đại đường dây có yêu cầu độ lợi tương đối cao (15-25 dB) với công
suất ra tương tự như bộ khuếch đại tăng cường (20 dBm). Hệ số nhiễu
cần đủ nhỏ (5-7 dB) để bảo đảm SNR ở khoảng cách 50-80 km.
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Hình 5.24: Vị trí các bộ khuếch đại trên đường truyền quang

Thiết bị khuếch đại quang hiện nay được chia làm ba loại là bộ khuếch đại
dùng sợi pha Erbium (Erbium Doped Fiber Amplifier – EDFA), bộ khuếch
đại Raman (Raman amplifier) và bộ khuếch đại quang bán dẫn
(Semiconductor Optical Amplifier – SOA). Trong đó, bộ khuếch đại EDFA
và Raman được dùng phổ biến trong các hệ thống mạng lõi. SOA chủ yếu
dùng cho các mục đích khác không phải là khuếch đại.

5.3.1 Bộ khuếch đại dùng sợi pha Erbium (EDFA)

Nguyên lý hoạt động của EDFA tương tự như nguyên lý khuếch đại ánh
sáng trong hốc cộng hưởng laser: cần tạo được một hệ thống có ba mức
năng lượng trở lên để sinh ra hiện tượng đảo mật độ dẫn đến khuếch đại ánh
sáng do bức xạ kích thích. Hệ thống ba mức năng lượng này được tạo thành
trong sợi quang đơn mode bằng cách pha thêm tạp chất đất hi ếm Erbium.
Các ion Er3+ tồn tại trong môi trường SiO2 sẽ có ba mức năng lượng như
Hình 5.25. Mức cao có khoảng cách 1,27 eV so với biên dưới của mức thấp
(tương ứng với photon bước sóng 980 nm). Thời gian tồn tại của ion Er3+ ở
mức cao rất ngắn (khoảng 1 μs). Khoảng cách mức năng lượng lớn nhất và
nhỏ nhất giữa hai dãy trung gian và thấp là 0,841 eV và 0,775 eV (tương
ứng với photon bước sóng 1477-1600 nm). Thời gian tồn tại của ion Er3+ ở
mức trung gian khoảng 10 ms, lâu hơn nhiều so với mức cao.

Có hai cách để tạo ra hiện tượng đảo mật độ: chiếu ánh sáng có bước sóng
980 nm hoặc 1480 nm vào sợi quang pha Erbium. Nếu ánh sáng chiếu vào
là 980 nm, năng lượng hấp thụ đủ để đưa ion Er3+ lên mức cao. Sau thời
gian tồn tại rất ngắn, ion Er3+ chuyển về mức trung gian và cho điều kiện
đảo mật độ. Năng lượng chênh lệch giữa mức cao và mức trung gian sẽ
chuyển thành nhiệt hoặc rung động cơ học của sợi. Nếu ánh sáng chiếu
vào là 1480 nm, năng lượng hấp thụ đủ để đưa ion Er 3+ lên biên trên của
mức trung gian, ion này nhanh chóng chuyển xuống biên dưới của mức
trung gian và cũng cho điều kiện đảo mật độ. Các ion đảo mật độ này khi
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chuyển xuống mức thấp sẽ sinh ra hiện tượng bức xạ kích thích (khuếch
đại ánh sáng truyền qua) hoặc bức xạ tự phát (sinh nhiễu). Photon bức xạ
chủ yếu nằm trong băng C do khoảng cách năng lượng giữa mức trung
gian và mức thấp.

Hình 5.25: Sơ đồ các mức năng lượng của ion Er 3+

Nếu dùng bước sóng 980 nm, một phần năng lượng bơm vào sẽ mất đi khi
ion di chuyển từ mức cao xuống mức trung gian. Tuy hiệu suất chuyển đổi
năng lượng thấp hơn nhưng độ lợi sẽ cao hơn và nhiễu thấp hơn. Ngược lại,
bước sóng bơm 1480 nm cho hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn
nhưng độ lợi thấp hơn và nhiễu nhiều hơn. Bước sóng phổ biến được sử
dụng hiện nay là 980 nm.

Cấu trúc cơ bản của một EDFA thể hiện trong Hình 5.26. Bộ phận chính là
một sợi quang đơn mode pha tạp chấ t Erbium. Chiều dài đoạn sợi pha tạp này
tùy vào nồng độ tạp chất, bước sóng bơm và yêu cầu độ lợi, thường khoảng
vài mét [50, 51]. Bộ ghép công suất chọn lọc bước sóng 980/ 1550 nm hoặc
1480/ 1550 nm được dùng để ghép công suất nguồn bơm vào sợi pha tạp.
Nguồn bơm có thể cùng chiều tín hiệu khuếch đại (co -directional pumping),
ngược chiều tín hiệu khuếch đại (counter-directional pumping) hoặc cả hai
chiều (dual-pump). Việc bơm ngược chiều cho độ lợi cao hơn nhưng nhiễu
nhiều hơn bơm cùng chiều. Bơm hai chiều cho độ lợi cao nhấ t nhưng cũng
đắt tiền nhất. Hai bộ cách ly quang (isolator) được đặt ở hai đầu cấu trúc
nhằm ngăn chặn ánh sáng đi theo chiều ngược lại. Thiết bị này nhằm ngăn
nhiễu từ bộ khuếch đại phản xạ ngược về và được khuếch đại cao hơn.

Để thỏa mãn yêu cầu thứ nhất là ổn định độ lợi, EDFA hoạt động ở dưới
mức bão hòa kết hợp với mạch điều khiển độ lợi. Cụ thể như sau:
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Do năng lượng cung cấp từ nguồn bơm là hữu hạn, năng lượng khuếch đại ở
đầu ra cũng là hữu hạn. Đây là đặc tính bão hòa thường thấy trong các bộ
khuếch đại. Tuy nhiên, hiện tượng bão hòa ở EDFA xảy ra dần dần chứ
không đột ngột như trong các mạch khuếch đại điện. Đồ thị độ lợi theo công
suất vào thể hiện như Hình 5.27. Trong hình, khi công suất vào tăng, công
suất ra bộ khuếch đại sẽ tiến dần đến giá trị bão hòa (21 dBm trong hình vẽ).
Thông thường, thông số được cung cấp khi lựa chọn thiết bị là công suất
khuếch đại bão hòa và độ lợi ở vùng t uyến tính trong đồ thị này. Công thức
ước lượng gần đúng độ lợi theo công suất vào như sau [52]:

Hình 5.26: Cấu trúc khối khuếch đại dùng sợi pha Erbium

Hình 5.27: Đồ thị độ lợi và công suất khuếch đại P out

của EDFA theo công suất vào
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Hình 5.28: Đồ thị độ lợi của EDFA theo công suất bơm (trái)
và chiều dài sợi (phải)

max
21 log

G
sat EDFA

EDFA
in EDFA

P G
G

P
  (5.19)

Trong đó, GEDFA là độ lợi tại công suất Pin đang xét; Psat là công suất khuếch
đại bão hòa ; GEDFA-max là độ lợi lớn nhất ở khu vực tuyến tính.

Theo công thức (5.19), độ lợi của EDFA phụ thuộc vào công suất vào. Điều
này có thể dẫn đến các hiệu ứng điều chế độ lợi chéo (XGM) hoặc bão hòa
độ lợi chéo và gây nhiễu xuyên kênh như đã đề cập ở mục trên. Điều thuận
lợi là thời gian tồn tại lâu (10 ms) của ion ở mức năng lượng trung gian làm
đáp ứng của EDFA rất chậm. Nhờ đó, độ lợi của EDFA không bị ảnh hưởng
bởi các thay đổi nhanh chóng trong cường độ của tín hiệu điều chế và hiện
tượng XGM là không đáng kể. Tuy nhiên, nếu các luồng tín hiệu được
truyền theo khối (burst mode) thì thời gian thay đổi cường độ lâu hơn và
hiện tượng bão hòa độ lợi chéo vẫn có thể xảy ra. Để khắc phục vấn đề này,
EDFA thường hoạt động dưới mức bão hòa.

Để tránh ảnh hưởng gây ra do thêm/ bớt bước sóng, GEDFA cần ổn định khi
thay đổi Pin. Thực chất, độ lợi của EDFA còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khác như nồng độ tạp chất Erbium, diện tích lõi, chiều dài sợi pha tạp và
công suất bơm. Công thức chính xác giữa độ lợi và các thông số có thể tham
khảo trong [53]. Một cách ngắn gọn, nếu xét chiều dài sợi cố định, độ lợi
tăng theo hàm e mũ với công suất bơm. Đồ thị liên quan giữa độ lợi và công
suất bơm/ chiều dài sợi thể hiện trong Hình 5.28.
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Hình 5.29: Cấu trúc khối khuếch đại kết hợp ổn định độ lợi

Hình 5.30: Thời gian quá độ và công suất ra của EDFA
khi công suất vào giảm (trái) và tăng (phải)

Như vậy, EDFA có thể ổn định công suất ra khi thay đổi công suất vào bằng
cách thay đổi công suất nguồn bơm. Phương pháp phổ biến hiện nay là dùng
mô hình điều khiển sớm kết hợp hồi tiếp (feedforward – feedback) như Hình
5.29. Trong hình, phần điều khiển hồi tiếp được thực hiện bằng cách tách
một phần công suất tín hiệu vào/ ra bộ khuếch đại để thu vào hai
photodiode. Tỷ lệ tách này khoảng 1:99 hoặc 5:95. Dòng điện chạy qua hai
photodiode này sẽ được dùng để ước l ượng độ lợi. Sau đó, công suất nguồn
bơm sẽ được điều chỉnh theo độ lợi ước lượng này.

Tuy điều khiển hồi tiếp có thể điều chỉnh chính xác độ lợi theo mong
muốn nhưng thời gian điều khiển lại chậm (khoảng 1 ms) do đáp ứng
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chậm của EDFA. Để tăng tốc độ điều khiển, một mạch điều khiển sớm được
kết nối với photodiode phía công suất vào như Hình 5.29. Các nghiên cứu
và đo đạc thực nghiệm cho thấy công suất vào tăng tuyến tính với công suất
bơm nếu độ lợi không đổi [54]. Nếu có sự thay đổi trong công suất vào,
phần điều khiển sớm sẽ lập tức thay đổi công suất nguồn bơm. Tuy điều
khiển sớm không thể điều chỉnh chính xác độ lợi nhưng thời gian điều khiển
lại rất nhanh (khoảng 1 μs) do chỉ phụ thuộc vào đáp ứng của photodiode.
Bằng cách kết hợp hai phương pháp điều khiển, độ lợi sẽ được chỉnh thô
nhanh chóng bằng mạch điều khiển sớm và chỉnh tinh chính xác bằng mạch
điều khiển hồi tiếp.

Thời gian quá độ (transient time) của một EDFA thể hiện trong Hình 5.30.
Hình vẽ thể hiện đo đạc thực nghiệm khi thêm/ bớt 31 bước sóng vào một
đường truyền sử dụng EDFA. Công suất vào sẽ tăng/ giảm 15 dB. Công suất
ra sẽ giảm/ tăng tương ứng như đã g iải thích ở phần đầu của mục 5.3. Nhờ
hệ thống ổn định độ lợi, công suất ra chỉ giảm/ tăng dưới 1 dB sau thời gian
quá độ khoảng 100 μs. Công suất nguồn bơm thực tế của EDFA từ vài chục
đến dưới 100 mW.

Để thỏa mãn yêu cầu thứ hai là độ lợi như nhau trong băng thông khuếch
đại, hệ thống EDFA được dùng kết hợp với bộ lọc cân bằng độ lợi (gain
equalizing filter) và dùng cấu trúc hai tầng có kết nối xen tầng (dual-stage
with mid-stage access). Cụ thể như sau:

Như đã trình bày, khoảng cách mức năng lượng cực đạ i và cực tiểu giữa hai
dãy trung gian và thấp là 0,841 eV và 0,775 eV. Điều này tương ứng với các
bước sóng 1477-1600 nm có thể được khuếch đại bằng EDFA. Tuy nhiên,
dãy năng lượng rộng cũng tương ứng với độ lợi khuếch đại của từng bước
sóng không giống nhau. Băng thông khuếch đại của EDFA không đồng nhất
và thay đổi theo công suất bơm như thể hiện trong Hình 5.31. Dải thông
khuếch đại có độ lợi tương đối bằng phẳng giới hạn ở vùng 1545 -1560 nm
và 1565-1625 nm. EDFA thích hợp nhất để sử dụng cho các bước sóng băng
C từ 1530-1560 nm. Để khuếch đại các bước sóng băng L, cần tăng công
suất bơm như thể hiện trong Hình 5.31 và dẫn đến tăng chiều dài sợi pha tạp
như Hình 5.28. Do cấu trúc khác biệt, đối với các hệ thống dùng cả bước
sóng băng C và L, tín hiệu ánh sáng cần khuếch đại sẽ được chia theo băng
C và L trước khi được khuếch đại bởi hai EDFA riêng biệt. Điện năng tiêu
thụ của EDFA băng L thường lớn hơn EDFA băng C khoảng 44% [55].

Để khắc phục đặc trưng độ lợi không bằng phẳng của EDFA, p hương pháp
phổ biến nhất hiện nay là dùng bộ lọc cân bằng độ lợi (gain equalizing
filter). Hiểu một cách đơn giản, bộ lọc này có tác dụng làm suy hao các
bước sóng được khuếch đại cao hơn, khiến công suất sau khi khuếch đại
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của các bước sóng bằ ng nhau. Với bản chất là làm suy hao tín hiệu, nếu
đặt bộ lọc cân bằng trước EDFA, tín hiệu vào sẽ quá nhỏ và SNR sau
khuếch đại sẽ giảm đi. Vì vậy, bộ lọc cân bằng thường được đặt sau EDFA
như Hình 5.32. Chen giữa bộ lọc cân bằng và EDFA là một bộ suy hao
điều chỉnh được (variable optical attenuator) giúp thay đổi được độ lợi
tổng cộng của của cả khối.

Hiện nay, các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao dùng bộ khuếch đại có dạng
cấu trúc hai tầng có kết nối xen tầng như trong Hình 5.33. Do các hệ thống
này dùng bộ bù tán sắc có suy hao cao tại mỗi vị trí khuếch đại, một bộ
khuếch đại không thể bù đủ công suất. Trong bộ khuếch đại hai tầng, tầng
khuếch đại trước bù suy hao cho bộ bù tán sắc và tầng khuếch đại sau bù
suy hao đường truyền. Tầng khuếch đại trước cần nhiễu thấp và thường có
dạng độ lợi điều chỉnh được như Hình 5.32. Tầng khuếch đại sau cần công
suất ra lớn và thường có độ lợi cố định. Các thiết bị như bộ bù tán sắc hoặc
bộ tách ghép tín hiệu có thể kết nối xen vào giữa hai tầng nếu cần thiết.

Nhiễu từ EDFA là vấn đề hết sức quan trọng trong đường truyền điểm–điểm.
Nhiễu này xuất phát từ các ion Er 3+ bức xạ tự phát khi di chuyển từ mức
trung gian xuống mức thấp và được gọi là nhiễu bức xạ tự phát khuếch đại
(amplified spontaneous emission – ASE). Bức xạ tự phát sinh ra trên mọi
bước sóng trong vùng khuếch đại và có phổ tương tự như phổ trong Hình
5.31. Công suất nhiễu ASE được tính theo công thức:

Hình 5.31: Độ lợi của EDFA theo bước sóng với công suấ t bơm
tăng từ 14 mW đến 40 mW
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Trong đó, nsp là hệ số đảo mật độ , được tính theo công thức:
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N2 và N1 là mật độ ion ở mức trung gian và mức thấp. Hệ số đảo mật độ
càng tiến về 1 nghĩa là tỷ lệ ion ở mức trung gian càng nhiều và hiện tượng
đảo mật độ diễn ra mạnh hơn. Bopt là băng thông quang tính theo tần số (Hz)
của tín hiệu cần khuếch đại. Công thức (5.20) cho thấy, một bộ khuếch đại
có độ lợi cao, băng thông khuếch đại rộng, công suất bơm thấp và nhiễu
thấp là không thể. Để giảm ASE, cần đưa nsp về càng gần 1 càng tốt. Điều
này tương đương với hiện tượng đảo mật độ mạnh và có thể thực hiện bằng
cách dùng công suất bơm lớn ở bước sóng bơm 980 nm. Khi này, độ lợi
EDFA lại tăng cao và làm tăng ASE. Để giảm ASE khi có độ lợi lớn, cần
dùng bộ lọc quang để hạn chế băng thông tín hiệu. Như vậy, cần tương
nhượng giữa các yếu tố này để có được các thông số hoạt động phù hợp với
vai trò khuếch đại tăng cường, khuếch đại đường dây hay tiền khuếch đại.

Hình 5.32: Bộ khuếch đại có độ lợi điều chỉnh được

Hình 5.33: Bộ khuếch đại cấu trúc hai tầng có kết nối xen tầng
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Nếu nhiều bộ EDFA giống nhau được sử dụng làm khuếch đại đường dây
dọc theo đường truyền, công thức nhiễu tổng cộng có dạng:

1

ln
EDFA

ASE total ASE
EDFA

G
P P L

G



 (5.22)

với L là chiều dài tuyến tổng cộng và α là suy hao cáp quang. Công thức này
cho thấy, độ lợi càng nhỏ thì nhiễu ASE tổng cộng càng nhỏ. Tuy nhiên, độ
lợi nhỏ dẫn đến yêu cầu tăng số bộ khuếch đại trên đường truyền. Giá trị
chấp nhận được hiện nay là các bộ khuếch đại cách nhau 80 km cho đường
truyền cáp quang mặt đất (< 1000 km) và 50 km cho đường truyền cáp
quang biển (< 6000 km).

5.3.2 Bộ khuếch đại Raman

Nguyên tắc hoạt động của khuếch đại Raman là chuyển nă ng lượng của
nguồn bơm có bước sóng ngắn hơn thành năng lượng của tín hiệu có bước
sóng dài hơn thông qua hiện tượng tán xạ Raman kích thích trong sợi quang.
Chi tiết về tán xạ Raman đã được trình bày trong chương 2 về sợi quang.
Một cách ngắn gọn, tán xạ Raman là tán xạ không đàn hồi xảy ra do tương
tác của photon với sự rung động của các phân tử trong môi trường truyền.
Sự rung động và thay đổi về trục của phân tử SiO2 trước và sau khi tương
tác với photon dẫn đến thay đổi năng lượng của photon bức xạ. Photon sau
tán xạ chủ yếu mang năng lượng thấp hơn ban đần dẫn đến bước sóng tán xạ
Raman sẽ dài hơn bước sóng ban đầu. Hiện tượng tán xạ Raman thường rất
yếu (tỷ lệ nhỏ hơn 10 -6), tuy nhiên nếu công suất ánh sáng trong sợi quang
tăng cao, hiện tượng tán xạ Raman chuyển thành hiện tượng tán xạ Raman
kích thích và phần lớn công suất ánh sáng ban đầu sẽ chuyển thành công
suất ánh sáng tán xạ.

So với hiện tượng khuếch đại do bức xạ kích thích trong EDFA, khuếch đại
Raman có các đặc điểm khác biệt sau:

 Do phụ thuộc vào tính phi tuyến của sợ i quang, việc sử dụng khuếch
đại Raman với các loại sợi khác nhau (chuẩn G.652, G.655 , DCF, v.v.)
sẽ có độ lợi khác hẳn nhau.

 Khi hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp hơn , cần công suất bơm lớn
hơn để đạt cùng một độ lợi ( khuếch đại Raman có công suất bơm 500
mW và 1 km sợi SMF-28 cho độ lợi tương đương với EDFA dùng
công suất bơm 50 mW và 10 m sợi pha tạp).

 Công suất khuếch đại bão hòa chậm hơn do hiện tượng Raman phân bố
trên vùng không gian rộng hơn EDFA .
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Đáp ứng nhanh hơn (dưới 1 ps) so với EDFA (10 ms).
 Nếu dùng một nguồn bơm, băng thông khuếch đại Raman hẹp hơn (3

THz) so với EDFA (5 THz).

 Do phụ thuộc vào cấu trúc liên kết phân tử SiO2 nên bước sóng khuếch
đại Raman luôn dài hơn bước sóng bơm với khoảng dịch ch uyển tần số
11-13 THz. Trong khi đó, EDFA chỉ khuếch đại các bước sóng cố định
phụ thuộc vào dãy năng lượng ion Er 3+.

 Độ rộng dãy thông khuếch đại Raman có thể được điều chỉnh tùy ý
bằng cách kết hợp nhiều nguồn bơm chứ không cố định như EDFA .

Nhạy với phân cực ánh sáng. Hiện tượng khuếch đại Raman chỉ khuếch
đại ánh sáng có cùng phân cực với ánh sáng nguồn bơm, trong khi
EDFA khuếch đại ánh sáng trên cả hai phân cực .

 Nhiễu ASE thấp hơn, cũng do hiện tượng Raman phân bố trên vùng
không gian rộng hơn EDFA.

Cấu trúc đơn giản của bộ khuếch đại Raman thể hiện trong Hình 5.34. Hiện
tượng tán xạ Raman có hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp nên n guồn
bơm cần công suất rất lớn (vài trăm milliwatt đến vài watt). Do hiện tượng
tán xạ Raman phụ thuộc vào phân cực nên ánh sáng phân cực tuyến tính từ
nguồn bơm được điều chỉnh thành phân cực tròn hoặc ellipse để có thể
khuếch đại tín hiệu lưỡng cực. Bộ cách ly nằm sau bộ phân cực nhằm ngăn
ánh sáng công suất lớn phản xạ ngượ c làm hư hỏng nguồn bơm. Tín hiệu
bơm được kết hợp vào sợi quang bằng bộ ghép bước sóng hoặc bộ ghép
công suất. Hệ thống này được kết nối trực tiếp vào sợi quang. Khi ánh sáng
công suất lớn từ nguồn bơm lan truyền dọc theo sợi quang, hiện tượng tán
xạ Raman sẽ diễn ra và khuếch đại tín hiệ u.

Do dùng laser bán dẫn công suất lớn vượt hẳn mức an toàn thông thường
cho một hệ thống thông tin quang, đầu kết nối giữa bộ khuếch đại và sợi
quang cần dùng loại đặc biệt chịu được công suất cao như đầu nối E2000PS.
Đầu nối này có lõi lớn hơn và chịu được công suất đến 3 W thay vì khoảng
250 mW như đầu LC thông thường. Thử nghiệm của các hãng thiết bị [56]
cho thấy vẫn có thể dùng đầu nối thông thường cho hệ thống. Tuy nh iên,
nếu có sự cố đứt cáp , uốn cong hoặc hở kết nối xảy ra gần bộ khuếch đại
Raman, công suất lớn này có thể làm hỏng thiết bị . ITU-T khuyến cáo về an
toàn khi sử dụng khuếch đại Raman như sau:
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Hình 5.34: Bộ khuếch đại Raman

 Trước khi khởi động bộ khuếch đại Raman, cần bảo đảm rằng sợi
quang không bị uốn cong trên khoảng cách từ bộ khuếch đại đến vị trí
công suất bơm Raman giảm còn 150 mW . Đồng thời, cần bảo đảm
rằng đầu kết nối phải sạch để tránh nóng chảy do phản xạ.

 Khi vận hành bộ khuếch đại Raman, b ộ thu PD trong sơ đồ cấu trúc
được dùng để giám sát tín hiệu phản xạ về từ sợi quang. Nếu đồ thị
công suất phản xạ và công suất phát không tuyến tính, có thể có sự cố
đứt cáp. Nếu độ lợi khuếch đại giảm dần theo thời gian t rong khi công
suất bơm không đổi, có thể có sự cố hở kết nối dẫn đến hỏng đầu kết
nối. Ngoài ra, bộ thu PD còn cung cấp thông tin cho thiết bị theo dõi
phổ quang được dùng cho việc điều chỉnh công suất khuếch đại.
 Hư hại do uốn cong xảy ra dưới dạng ánh sáng thoát ra ngoài sợi và bị

hấp thụ vào lớp bảo vệ dưới dạng nhiệt. Kết quả của quá trình nung
nóng chậm này là công suất truyền gần như không đổi cho đến khi sợi
bị nóng chảy và ngắt toàn bộ tín hiệu. Do đó, cần kiểm tra thường
xuyên hoặc tránh các đoạn uốn cong sợi quang trong vùng 150 mW
như đã nêu ở trên.

Do tán xạ Raman đi theo cả hai chiều, tín hiệu bơm có thể cùng chiều hoặc
ngược chiều tín hiệu cần khuếch đại. Tuy nhiên, độ lợi ổn định hơn khi bơm
ngược chiều. Ngoài ra, do công suất bơm ngược chiề u lớn, lượng công suất
bơm sau khoảng cách 60-140 km có thể được dùng để bơm cho một cấu trúc
khuếch đại dùng sợi pha tạ p Erbium như EDFA. Cấu trúc này có tên gọi là
bộ khuếch đại quang bơm từ xa (remotely -pumped optical amplifier –
ROPA). Công suất bơm đến vị trí này còn khoảng 10 mW và ROPA có thể
đạt độ lợi 20 dB.

Phương pháp bơm ngược chiều thỏa mãn yêu cầu thứ nhất của bộ khuếch
đại là ổn định độ lợi. Thời gian sinh ra photon khuếch đại do tán xạ Raman
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rất nhanh so với thời gian sinh ra photon khuếch đại do bức xạ kích thích.
Tuy nhiên do hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp, tín hiệu bơm Raman
cần truyền qua đoạn cáp quang rất dài để nâng độ lợi. Kết quả là quá trình
quá độ do tăng/ giảm công suất tín hiệu vào sợi quang sẽ phân bố dàn trải
trên vài chục kilomét sợi quang chứ không tập trung vào vài m ét sợi pha tạp
như EDFA. Ngoài ra, do công suất bơm suy hao dọc theo sợi quang, hiện
tượng khuếch đại Raman dọc chiều dài sợi không thể nâng lên mức bão hòa.
Cấu trúc khuếch đại Raman với cách bơm ngược chiề u gần như không ảnh
hưởng bởi XGM và bão hòa độ lợi chéo, việc thêm/ bớt 90 bước sóng vào
sợi hầu như không làm thay đổi công suất khuếch đại. Trong cấu trúc
khuếch đại Raman cùng chiều, ảnh hưởng này mạnh hơn và việc thêm/ bớt
90 bước sóng vào sợi có thể làm giảm/ tăng công suất khuếch đại 2-3 dB.

Độ lợi trong vùng khuếch đại tuyến tính của khuếch đại Raman có dạng [56]:
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Trong đó, Pp là tổng công suất bơm Raman theo cả hai chiều. Lp là chiều dài
sợi bị ảnh hưởng của khuếch đại Raman. L là chiều dài sợi thật sự. αp là suy
hao của bước sóng bơm. Hệ số gR được gọi là hệ số độ lợ i Raman có dạng
phổ tùy thuộc vào bước sóng bơm và biên độ tỷ lệ với công suất bơm. Aeff là
diện tích mode tương ứng trong công thức (2.51). Tỷ lệ gR/Aeff phụ thuộc
vào loại sợi quang và làm băng thông khuếch đại có dạng tương tự như Hình
5.35. Độ lợi của khuếch đại Raman thường thấp hơn 20 dB.

Để thỏa mãn yêu cầu thứ hai là độ lợi như nhau, hệ thống khuếch đại Raman
dùng phương pháp điểu khiển băng thông khuếch đại. Đối với khuếch đại
phân bố, rất khó xác định được đ ộ lợi tại một điểm để cân bằng độ lợi như
trường hợp khuếch đại tập trung dùng EDFA. Điểm mạnh của khuếch đại
Raman là băng thông khuếch đại phụ thuộc vào bước sóng bơm và độ lợi
phụ thuộc vào công suất bơm. Do đó, bằng cách kết hợp nhiều nguồn bơm
với bướ c sóng gần nhau đồng thời điều khiển công suất các nguồn bơm này,
bộ khuếch đại Raman có được băng thông khuếch đại tùy ý như Hình 5.36.
Điều này hết sức hữu ích cho các hệ thống dùng các bướ c sóng trong băng S
và băng L vốn có độ lợi thấp khi dùng EDFA. Đây là lý do chủ yếu khiến
khuếch đại Raman được sử dụng rộng rãi từ năm 2000 đến nay. Do băng
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thông khuếch đại của một bước sóng kéo dài ra hai biên như thể hiện trong
Hình 5.35, để bảo đảm độ lợi chồng chập là bằng phẳng, công suất bơm của
các bước sóng từ ngắn đến dài sẽ giảm dần .

Hình 5.35: Dạng băng thông khuếch đại Raman của sợi SMF (G.652)

Như Hình 5.34, đối với khuếch đại Raman dùng bơm ngược chiều, thông tin
tín hiệu thu được từ PD sẽ truyền về một thiết bị theo dõi phổ quang. Nếu có
sự tăng/ giảm công suất ở một vùng bước sóng nào đó, nguồn bơm tương
ứng sẽ được thay đổi công suất phù hợp. Đối với khuếch đại Raman dùng
bơm cùng chiều, thông tin này sẽ không thu được từ PD.

Khuếch đại Raman cũng sinh ra nhiễu ASE dưới dạng tán xạ Raman tự
phát. Công suất nhiễu có dạng [53]:
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Trong đó, nsp là hệ số tán xạ tự phát Raman được tính theo công thức:
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Công suất nhiễu ASE của khuếch đại Raman nhỏ hơn nhiều lần so với ASE
của EDFA. Tuy nhiên, khuếch đại Raman có thể làm tăng ảnh hưởng phi
tuyến của FWM nếu bước sóng bơm nằm trong vùng tán sắc thấp của sợi
G.655. Ngoài trường hợp này, bộ khuếch đại Raman không làm nhiễu xuyên
kênh tín hiệu.
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Khi so sánh và lựa chọn EDFA hoặc khuếch đại Raman, cần lưu ý các điểm
sau:

 Độ lợi của EDFA lớn hơn .

Hiệu suất chuyển đổi năng lượng của EDFA lớn hơn .

Nhiễu của khuếch đại Raman nhỏ hơn.

Hình 5.36: Băng thông khuếch đại Raman của từng nguồn bơm (trái) và
băng thông khuếch đại chung của hệ thống nhiều nguồn bơm (phải)

Như vậy, với yêu cầu nhiễu thấp và không bị giới hạn về công suất điện
cung cấp cho nguồn bơm, khuếch đại Raman phù hợp để lắp đặt phía đầu
thu với vai trò tiền khuếch đại. Thực tế, các đường truy ền ngắn vài trăm
kilomet hiện nay dùng khuếch đại Raman. Với độ lợi cao và yêu cầu công
suất điện cho nguồn bơm thấp, EDFA phù hợp với vai trò khuếch đại đường
dây. Thực tế, hiện nay các tuyến truyền cáp quang biển dùng EDFA cho cả
băng L và băng C. Ước tính, công suất điện cần cung cấp cho hệ thống dùng
EDFA chỉ bằng một nửa so với hệ thống EDFA kết hợp Raman [55].

5.3.3 Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA)

Nguyên lý hoạt động của SOA hoàn toàn tương tự như m ột laser bán dẫn
không có mặt phản xạ. Trong đó, công suất điện bơm cho cấu trúc bán dẫn
chuyển thành công suất khuếch đại quang thông qua hiện tượng bức xạ kích
thích của electron. Do tính tương đồng này, SOA là bộ khuếch đại quang
được phát triển đầu tiên ngay sau khi xuất hiện laser bán dẫn. Tuy nhiên, do
các nhược điểm về độ lợi và nhiễu, SOA hiện nay không còn sử dụng như
bộ khuếch đại trong hệ thống truyền điểm - điểm. Ứng dụng của SOA nằm
trong các lĩnh vực khác như chuyển đổi bước sóng và chuyển mạc h.

Cấu trúc của SOA tương tự như laser Fabry Perot. Điểm khác biệt duy nhất
là không có các lớp phản xạ ở hai đầu khối bán dẫn. Tùy vào cường độ điện
trường phân cực cho bán dẫn, các electron có thể được đưa lên các mức
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năng lượng cao thấp khác nhau. Photon sinh ra do bức xạ kích thích, do đó,
có dãy bước sóng khá rộng. Băng thông khuếch đại của SOA có thể rộng
gấp 3 lần của EDFA.

Tuy nhiên, độ lợi của SOA cực kỳ không ổn định khi khuếch đại nhiều bước
sóng. Hiện tượng này đặc trưng cho SOA và có thể được giải thích ngắn gọn
như sau: giả sử có hai bước sóng truyền qua SOA, trong đó, một bước sóng
có cường độ cao hơn bước sóng còn lại. Do có cường độ cao hơn, số photon
của bước sóng thứ nhất sẽ nhiều hơn và xác suất sinh ra bức xạ kích thích sẽ
nhiều hơn. Do tổng số hạt electron đảo mật độ là hữu hạn, điều này có nghĩa
là bước sóng có công suất yếu hơn có xác suất tạo bức xạ kích thích thấp
hơn hoặc thậm chí bị hấp thụ vào SOA. Do độ lợi của bước sóng này phụ
thuộc vào cường độ của bước sóng kia, hiện tượng n ày còn gọi là hiện
tượng điều chế độ lợi chéo (XGM). Các electron tham gia vào bức xạ kích
thích có thời gian tồn tại trên mức cao ngắn khoảng nano giây và làm cho
thời gian đáp ứng của SOA với sự thay đổi công suất vào khoảng dưới nano
giây. Như vậy, các tín hiệu ánh sáng tốc độ gigabit sẽ tự can nhiễu lẫn nhau
khi truyền qua SOA.

Hơn nữa, độ lợi của SOA không bằng phẳng trong băng thông khuếch đại.
Nguyên nhân là sự phản xạ ánh sáng ở hai đầu khối bán dẫn làm sinh ra hiện
tượng cộng hưởng. Các bước sóng cộng hưởng này làm băng thông khuếch
đại có dạng tương tự như FP laser. SOA cần được phủ lớp chống phản xạ
với yêu cầu độ phản xạ nhỏ hơn 10 -4. Điều này không dễ dàng thực hiện.

Độ lợi của SOA được tính theo công thức:

 exp ( )SOA SOA m abs SOAG g L   (5.27)

với Γ SOA là độ giam cầm quang học của khối SOA ; gm là độ lợi vật liệu; αabs

là độ hấp thụ vật liệu và LSOA là chiều dài khối SOA. SOA nhạy cảm với
phân cực và độ lợi cho mỗi phân cực có thể khác biệt từ 3 -5 dB.

Do không gian khuếch đại của SOA là chiều dài khối bán dẫn nhỏ hơn
nhiều lần so với sợi pha tạp trong EDFA hoặc sợi quang trong khuếch đại
Raman, công suất khuếch đại của SOA thường nhỏ. Tuy nhiên, nhiễu ASE
lại cao và được tính theo công thức [57]:

2ASE sp SOA m opt

hc
P n g B


  (5.28)

Thông số nsp trong công thức này tương tự trong công thức (5.21).
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5.4 TÍNH TOÁN CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG TRUYỀN

5.4.1 Tính toán quỹ công suất

Mục tiêu sau cùng của việc thiết kế một hệ thống truyền quang điểm - điểm
là thỏa mãn được yêu cầu về chất lượng của đường truyền tín hiệu. Trong
đó, thông số quan trọng nhất là tỷ lệ lỗi bit (bit error ratio - BER) được ITU-
T quy định cho từng tiêu chuẩn mạng. Cụ thể như sau:

 Đối với những đường truyền tốc độ 10 Gb/s trở lên theo giao thức
SONET/ SDH trên các tuyến có sử dụng bộ khuếch đại (chuẩn ITU-T
G.691 và ITU-T G.692) và đường truyền theo giao thức OTN (chuẩn
ITU-T G.959.1), yêu cầu BER=10-12.

Đối với những đường truyền trong mạng truy cập theo giao thức GPON
(ITU-T G.984), XG-PON (ITU-T G.987) NG-PON2 (ITU-T G.989),
yêu cầu BER=10-12.

 Đối với những đường truyền tốc độ 10 Gb/s theo giao thức
SONET/ SDH, chấp nhận BER=10 -10 ở cuối vòng đời của thiết bị.

 Nếu có áp dụng mã sửa lỗi, BER sau khi giải mã và sửa lỗi phải tuân
theo các quy định trên

Thông thường, giá trị BER càng thấp thì thời gian đo đạc càng lớn. Có hai
phương pháp được đề nghị để đo đạc BER. Phương pháp thứ nhất yêu cầu
thu được một chuỗi bit không có lỗi với chiều dài tính toán từ:

log(1 )

log(1 )bit

C
n

BER





(5.29)

với C là độ tin cậy của phép đo. Chẳng hạn, với yêu cầu BER = 10-12 và độ
tin cậy đo đạc là 95% (C = 0.95), một luồng STM-16 có tốc độ 2,5 Gb/s cần
truyền chuỗi bit không bị lỗi dài nbit = 3.1012 bit. Thời gian truyền tương ứ ng
là 20 phút.

Phương pháp thứ hai ước lượng định tính BER sử dụng thông số Q. Theo
định nghĩa trong ITU-T G.977, thông số Q là tỷ số tín hiệu trên nhiễu trên
miền điện của tín hiệu thu được . Do tính toán chất lượng thông qua giá trị
tín hiệu trên nhiễu Q, cách làm này còn được gọi là tính toán quỹ công suất
của hệ thống.

Công thức định nghĩa của Q và hàm liên hệ với BER cho các phương pháp
điều chế hiện nay được tóm tắt trong Bảng 5.2 [58].
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Bảng 5.2: Định nghĩa Q và phương trình liên hệ giữa Q và BER
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Trong đó:

 μ1 và μ0 là giá trị trung bình điện áp/ dòng điện của bit 1 và bit 0 với
tín hiệu NRZ.

 μs là giá trị trung bình điện áp/ dòng điện của một ký hiệu D PSK/
BPSK/ QPSK.

 μave là giá trị trung bình điện áp/ dòng điện của n ký hiệu nQAM.

 σ1 và σ0 là độ lệch chuẩn của điện áp/ dòng điện do nhiễu lên bit 0 và
bit 1 với tín hiệu NRZ .

 σn là độ lệch chuẩn của điện áp/ dòng điện do nhiễu lên một ký hiệu
DPSK/ BPSK/ QPSK/ QAM.

Trong đường truyền không có bộ khuếch đại quang , giá trị nhiễu chủ yếu là
nhiễu nhiệt (khi dùng PIN) hoặc nhiễu lượng tử (khi dùng APD). Do đó, có
thể ước lượng trực tiếp yêu cầu về công suất nguồn phát và công suất thu tối
thiểu thông qua tính toán độ nhạy (sensitivity) của bộ thu. Độ nhạy được
định nghĩa là công suất quang tối thiểu đến bộ thu để có thể đạt được Q như
yêu cầu với phương trình liên hệ là :
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( ) T
sen PD

Q
P eB F M Q

R M

    
(5.30)

Trong đó, R là đáp ứng của photodiode; e là điện tích electron; BPD là băng
thông photodiode; F(M) là hàm nhiễu tăng thêm nếu dùng APD ; M là hệ số
độ lợi thác lũ của APD và σT là độ lệch chuẩn của nhiễu nhiệt. Công thức
phương sai nhiễu nhiệt tương tự như trong chương về photodiode.

Công suất nguồn phát tối thiểu để đạt được Psen-dB tính theo deciben là:

TX dB sen dB span dBP P l    (5.31)

Với lspan là suy hao từ nguồn phát đến bộ thu (dB):

marginspan dB splice connector otherl L l l l l      (5.32)

Trong đó, α là suy hao theo chiều dài ; L là chiều dài sợi; lsplice là suy hao do
hàn sợi; lconnector là suy hao đầu kết nối; lother là suy hao do các thiết bị khác
và lmargin là khoảng suy hao dự phòng. Ước lượng các giá trị suy hao do sợi
quang, do kết nối và do hàn sợi đã được ghi chú trong các mục trước. Suy
hao do thiết bị là tổng suy hao (insertion loss) của các thiết b ị dọc theo
đường truyền như bộ chia công suất, bộ thêm/ bớt kênh, bộ ghép nối chép
kênh, bộ bù tán sắc v.v . Khoảng suy hao dự phòng được ước tính từ ảnh
hưởng của lão hóa thiết bị thường khoảng 6-8 dB.

Trong đường truyền có bộ khuếch đại quang, nhiễu ASE từ bộ khuếch đại
cũng được thu vào photodiode. Do cường độ ánh sáng tỷ lệ với dòng
photodiode, công suất nhiễu sẽ tỷ lệ với bình phương của tổng cường độ
ASE và cường độ tín hiệu ánh sáng. Điều này dẫn đến nhiễu do ASE cao
hơn hẳn nhiễu nhiệt/ nhiễu lượng tử và làm độ nhạy bộ thu không còn quan
trọng. Yêu cầu thiết bị trên hệ thống được ước lượng thông qua thông số tỷ
số tín hiệu trên nhiễu quang (optical signal to noise ratio – OSNR). OSNR
được định nghĩa là tỷ số giữa công suất quang thu được trên công suấ t nhiễu
quang tại bộ thu, có phương trình liên hệ với thông số Q như sau:

2. (1 )
1

4. . 4.
1 1

1 1

2.

lim
2 1

opt

PD

opt

PD

ER

BOSNR ER

ER B
Q

ER OSNR OSNR
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B
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B
Q
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(5.33)
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Trong đó, ER (extinction ratio) là tỷ lệ công suất của tín hiệu mức 1 và mức
0. Nếu không sử dụng điều chế cường độ, ER xem như vô cùng lớn. Yêu
cầu thiết bị có thể được ước lượng từ công thức định nghĩa OSNR sau:

   

1 2

1
1 1

...

, 1, 2,3,...
1

total

i
in i

span i
i

i i opt

OSNR

OSNR OSNR

GP l
OSNR i

hcG NF B 





 

 


(5.34)

Trong đó, G1, G2, G3,… là độ lợi của các bộ khuếch đại dọc đường truyền.
lspan là suy hao đường truyền tính theo tỷ lệ. NF1, NF2, NF3,… là hệ số nhiễu
của các bộ khuếch đại dọc theo đường truyền, được tính theo công thức:

 
1

1
 
  
 
 

ASE i
i

i opt

P
NF

hcG B
(5.35)

với Gi và PASE-i là độ lợi và nhiễu ASE của bộ khuếch đại thứ i. Bằng cách
sử dụng các công thức này, thông số công suất nguồn phát, độ lợ i và hệ số
nhiễu của các bộ khuếch đại có thể được lựa chọn để đạt Q theo yêu cầu.
Các công thức trên cũng có thể được sử dụng để kiểm tra chất lượng hoạt
động của hệ thống: Đối với hệ thống không dùng bộ khuếch đại, có thể kiểm
tra BER bằng cách đo đạc đồ thị mắt hoặc giản đồ chòm sao; đối với các hệ
thống dùng bộ khuếch đại, có thể kiểm tra bằng cách đo OSNR. OSNR cho
hệ thống điều chế cường độ và hệ thống điều chế pha vi sai được ước lượng
từ công suất tín hiệu và nhiễu trên một phân cực với công suất nhiễu trên
phân cực còn lại. OSNR cho hệ thống điều chế IQ lưỡng cực hiện vẫn chưa
có tiêu chuẩn đo đạc không làm ảnh hưởng dịch vụ. Hiện nay , cách đo
OSNR phổ biến cho hệ thống IQ lưỡng cực là tạm thời tắt và bật tín hiệu
điều chế để đo nhiễu.

5.4.2 Ảnh hưởng của phi tuyến và các vấn đề khác

Đối với các hệ thống điều chế cường độ truyền thống, ảnh hưởng của các
yếu tố tán sắc, nhiễu xuyên kênh và phi tuyến được tính theo thông số thiệt
hại công suất PP (power penalty). Thông số này được định nghĩa là sự suy
giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu. Chẳng hạn, hiện tượng tán sắc làm tín hiệu bị
kéo dãn và gây ra nhiễu liên ký hiệu ISI. Nhiễu liên ký hiệu này làm đồ thị
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mắt bị thu hẹp và có thể xem tương đương như OSNR bị giảm đi một lượng
nào đấy. Tỷ số OSNR (dB) nếu tính thêm PP có dạng:

ISI PMD inter intra NL

OSNR OSNR - PP

PP PP PP PP PP PP


    

(5.36)

với PP là tổng các thiệt hại công suất. Các ước lượng theo quy chuẩn của
ITU-T như sau:

 Ảnh hưởng của tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng tính theo công
thức:

 25log 1 2ISIPP

DL B



 

 


(5.37)

Trong đó, D là thông số tán sắc (ps/nm.km); L là chiều dài tuyến
(km); σλ là độ rộng băng thông quang của tín hiệu (nm) và B là tốc độ
bit. Thông số này có thể được ước lượng là 1 dB cho hệ thống có tán
sắc thấp và 2 dB cho hệ thống có tán sắc cao.

 Ảnh hưởng của tán sắc phân cực: được ước lượng là 2 dB cho các hệ
thống điều chế cường độ .

 Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh do tín hiệu từ các kênh lân cận
(inter-channel crosstalk): Nguyên nhân chủ yếu nhất của hiện tượng
này là do các bộ ghép/ tách bước s óng. Do băng thông bộ lọc của các
kênh khi tách/ ghép bước sóng là không hoàn hảo, tín hiệu ở mỗi
kênh sẽ xuất hiện ở các kênh lân cận.
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Q erfc BER
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(5.38)

Trong đó, CC (dB) là tỷ lệ công suất của các kênh lân cận tồn tại trong
kênh đang xét và k là số kênh.

 Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh do tín hiệu trong cùng kênh (intra-
channel crosstalk): Các nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là :
(i) các bộ thêm bớt kênh; (ii) các bộ ghép nối chéo kênh; (iii) các thiết
bị trong đó luồng ánh sáng có thể đi theo nhiều đường trước khi đến
phía thu.
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(5.39)

Trong đó, CI (dB) là tỷ lệ công suất không mong muốn tồn tại trong
kênh đang xét.

 Ảnh hưởng của các hiện tượng phi tuyến: không có công thức cụ thể
và thông thường cần dùng mô phỏng để tính toán. Giá trị ước lượng
chấp nhận được là 1 dB.

Nếu không có điều kiện tính toán cụ thể, giá trị thiệt hại công suất tổng cộng
cho hệ thống điều chế cường độ có thể tính khoảng 6 dB.

Đối với các hệ thống kết hợp, đến năm 2016 vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể.
Cách giải quyết phổ biến hiện nay là xem ảnh hưởng của tất cả các yếu tố
như một lượng nhiễu tương đương cộng vào nhiễu ASE. Công thức OSNR
trở thành [59]:
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(5.40)
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(5.41)

Trong đó, PS là công suất nguồn; NL là hệ số phi tuyến; αS là suy hao tại
bước sóng nguồn; L là chiều dài tuyến; Bnoise là băng thông nhiễu; Bopt là
băng thông tín hiệu; D là tán sắc tại bước sóng nguồn λ; k là số kênh và Δ f là
khoảng cách kênh. Hàm asinh là hàm arcsin hyperbolic.
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BÀI TẬP CHƯƠNG 5

5.1. Xét hệ thống giải điều chế kết hợp sử dụng LO laser và 3 dB coupler
như trong lý thuyết nhưng không dùng bộ thu cân bằng mà chỉ dùng
một photodiode đặt ở một ngõ ra của 3 dB coupler. Chứng m inh rằng
SNR khi này sẽ giảm đi 3 dB so với trường hợp dùng bộ thu cân bằng.

(Gợi ý: xét phương trình dòng photodiode).

5.2. Giả sử cần thiết kế một hệ thống bao gồm một bộ khuếch đại có hệ số
nhiễu NF và một bộ bù tán sắc có mức suy hao α. Có ba lựa chọn để kết
hợp là: (i) bộ bù tán sắc đặt trước bộ khuếch đại, (ii) bộ bù tán sắc đặt
sau bộ khuếch đại và (iii) bộ bù tán sắc đặt xen giữa hai tầng khuếch đại
có độ lợi và hệ số nhiễu lần lượt là G1, G2 và NF1, NF2, với G1 > G2.

a) Tìm hệ số nhiễu hệ thống trong trường hợp (i)
b) Tìm hệ số nhiễu hệ thống trong trường hợp (ii)
c) Tìm hệ số nhiễu hệ thống trong trường hợp (iii)
d) Cách kết hợp nào là tốt nhất? Tại sao?

(Đáp án: a)
1
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NF
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Gợi ý: dùng công thức định nghĩa in

out

SNR
NF
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 ).

5.3. Cần thiết kế một hệ thống truyền tín hiệu NRZ tốc độ 1 Gb/s. Biết rằng
băng thông tín hiệu NRZ có thể tính gần đúng bằng 58% tốc độ bit. Ở
1550 nm và 1300 nm, cáp quang sử dụng có suy hao lần lượt là 0,25

dB/km và 0,5 dB/km. Nhiệt độ hoạt động 25ºC. Bỏ qua tất cả các loại
suy hao khác, hãy tìm chiều dài tối đa của tuyến truyền dẫn quang điều
chế trực tiếp không dùng bộ khuếch đại trong các trường hợp sau:

a) Nguồn laser có λLASER = 1300 nm, PTX = 1 mW. Bộ thu PIN có
R = 0,8 A/W, R = 300 Ω, NFTIA = 5 dB và băng thông vừa đủ cho tín
hiệu NRZ 1 Gb/s. Giả sử cần đạt Q = 20 dB

b) Nguồn laser có λLASER = 1550 nm, PTX = 1 mW. Bộ thu APD có
R = 8 A/W, M = 10, F(M) = 5 dB, R = 50 Ω, NFTIA = 3 dB và băng
thông vừa đủ cho tín hiệu NRZ 1 Gb/s. Giả sử cần đạt Q = 30 dB.

(Đáp số: a) 27,77 km, b) 54,1 km).
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5.4. Cần thiết kế một hệ thống truyền tín hiệu NRZ tốc độ 10 Gb/s điều chế
với bước sóng 1550 nm. Chiều dài tuyến truyền dẫn là 400 km. Tán sắc
tại 1550 nm là 18 ps/(nm.km). Suy hao do sợi quang và hàn nối sợi là
0,275 dB/km. Suy hao do mỗi đầu kết nối là 0,5 dB. Bỏ qua các loại
suy hao khác. Dọc theo đường truyền, 5 bộ khuếch đại đường dây có độ
lợi 23 dB và NF là 5 dB được đặt cách đều nhau 80 km.
a) Tìm băng thông quang của tín hiệu
b) Tìm OSNR của hệ thống bỏ qua ảnh hưởng của tán sắc. Giả sử băng

thông quang của kênh truyền là 0,1 nm
c) Tìm OSNR của hệ thống có ảnh hưởng của tán sắc

(Đáp số: a) 11,6 GHz hay 0,09 nm, b) 23 dB, c) 10,9 dB. Gợi ý: hằng
số Planck tính theo mJ.s tương ứng với công suất tính theo dBm) .

5.5. Khi lựa chọn phương pháp điều chế, thông số nào là quan trọng nhất?
a) Suy hao
b) Tán sắc
c) BER
d) Tốc độ bit.

(Đáp án: d).

5.6. MZM hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

a) Làm lệch pha giữa 2 nhánh tín hiệu
b) Làm thay đổi độ hấp thụ ánh sáng
c) Dùng hiện tượng phát xạ kích thích
d) Câu a) và c) đúng.

(Đáp án: a).

5.7. Trong bộ giải điều chế kết hợp, vai trò của nguồn tín hiệu cục bộ là
a) Tín hiệu chuẩn
b) Kết hợp hai tín hiệu
c) Giảm nhiễu
d) Không có vai trò gì

(Đáp án: a)

5.8. Xử lý tín hiệu số có thể bù tán sắc
a) Tán sắc ống dẫn sóng
b) Tán sắc vật liệu
c) Tán sắc phân cực
d) Tất cả đều đúng.

(Đáp án: d).
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Chương 6

MẠNG QUANG

6.1 MẠNG TRUY CẬP

6.1.1 Cấu trúc

Mô hình mạng quang tổng quát hiện nay thể hiện trong Hình 6.1. Một cách
tổng quát, có thể chia mạng quang thành ba vùng lớn: vùng thứ nhất kết nối
giữa các quốc gia hoặc các thành phố lớn trong một quốc gia; vùng thứ hai
kết nối giữa các trạm trong một thành phố hoặc một tỉnh ; vùng thứ ba kết
nối giữa các trạm của nhà cung cấp dịch vụ mạng đến các điểm kết nối với
khách hàng. Trong cuốn sách này, vùng thứ nhất được gọi tên là mạng long -
haul, vùng thứ hai được gọi tên là mạn g metro và vùng cuối cùng được gọi
tên là mạng truy cập (access). Các công ty hoặc các tài liệu khác có thể có
những cách gọi tên khác nhau nhưng về bản chất vẫn phân chia thành ba
vùng chính như trên.

Hệ thống mạng truy cập quang đang được triển khai rộng rãi hiện nay ở Việt
Nam là mạng quang thụ động hỗ trợ tốc độ gigabit (gigabit-capable passive
optical network – GPON) và các biến thể của nó. Cấu trúc hình học phổ
biến của mạng truy cập là dạng tree có thể kết hợp bus. Một mạng GPON
tổng quát thể hiện trong Hình 6.2.

 Khối đầu cuối đường truyền quang (optical line termination – OLT)
giữ vai trò kết nối giữa mạng quang metro thông qua thiết bị chuyển
mạch và mạng quang phân phối đến người sử dụng. OLT thực hiện
hầu hết các nhiệm vụ quan trọng như đóng gói, cấp phát băng thông,
cấp phát quyền truy cập v.v.

 Khối mạng phân phối quang (optical distribution network – ODN) là
hệ thống dây cáp quang kết nối giữa phía nhà cung cấp và khách hàng.
Trong GPON, hệ thống này bao gồm một sợi cáp quang chung kết nối
từ OLT đến một bộ chia công suất đặt gần phía khách hàng và các sợi
cáp quang riêng kết nối từ bộ chia công suất này đến cho từng khách
hàng. Khoảng cách truyền dẫn tối đa cho GPON là 20 km. Bộ chia
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công suất hiện nay có tỷ lệ chia đến 1:64, nghĩa là một OLT có thể kết
nối với 64 ONU.

Hình 6.1: Mô hình phân loại mạng quang

Thay vì dùng một sợi cáp cho cả hai chiều truyền, có thể dùng một cặp
cáp với mỗi sợi cáp truyền tín hiệu theo một chiều. Tuy nhiên, cách
làm này sẽ tăng giá thành triển khai hệ thống. Thông thường 70% giá
thành triển khai hệ thống nằm ở ODN . Cáp quang sử dụng trong nhà là
sợi đơn mode theo chuẩn G.657 có suy hao uốn cong nhỏ hơn sợi đơn
mode chuẩn G.652 thông thườn g.

Tên gọi mạng quang thụ động bắt nguồn từ việc không có các thiết bị
cần cung cấp điện trong ODN. Tuy nhiên, đối với các mạng GPON thế
hệ sau, ITU-T có định nghĩa thêm khối tăng chiều dài tuyến (mid-span
extender) có cấu tạo là bộ khuếch đại hoặc bộ tái tạo tín hiệu. Tuy cần
cung cấp điện cho khối này hoạt động nhưng chiều dài tuyến có thể
tăng lên 2-3 lần.

 Khối đơn vị mạng quang (optical network unit – ONU) là thiết bị đầu
cuối phía người dùng. Thiết bị này đóng vai trò chuyển đổi quang điện
và đóng gói để giao tiếp giữa tín hiệu quang theo chuẩn GPON và tín
hiệu điện thường theo chuẩn Ethernet. Khối này cũng tham gia vào
quá trình bảo mật với OLT. Tùy theo phía khách hàng (hộ gia đình,
khu phố, tòa nhà văn phòng, trạm di động không dây , v.v.), ONU có
thể có các tên gọi khác nhau trong các tài liệu khác nhưng bản chất và
vai trò không có khác biệt lớn.

Dữ liệu trên GPON được chia thành hai hướng: hướng xuống (downstream)
đi từ OLT đến ONU và hướng lên (upstream) đi từ ONU đến OLT. Hướng
truyền xuống có dạng kết nối điểm-đa điểm. Trong đó, tín hiệu từ OLT
được chia đều cho các ONU bằng bộ chia công suất. Hướng truyền lên có
dạng điểm-điểm, trong đó các tín hiệu từ ONU được kết hợp bằng bộ chia
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công suất và truyền đến OLT. Bước sóng dành cho GPON trong băng O.
Tuy nhiên, khi kết hợp hai chiều truyền lên cùng một cáp quang, bước sóng
hướng xuống trong băng S và hướng lên trong băng O.

Một số thông số cơ bản của GPON cho hướng xuống và hướng lên thể hiện
trong Bảng 6.1 và Bảng 6.2.

Hình 6.2: Cấu trúc tổng quát của mạng GPON

Bảng 6.1: Một số thông số cơ bản cho GPON hướng xuống

Thông số Đơn vị Giá trị

Tốc độ bit Gb/s 1,25 hoặc 2,5

Bước sóng Nm 1480-1500 nếu dùng 1 cáp cho 2 chiều
1260-1360 nếu dùng 1 cáp cho 1 chiều

Mã đường truyền NRZ

Công suất phát dBm -4 đến 9

Công suất thu dBm -28 đến -1

BER 10-10

Bảng 6.2: Một số thông số cơ bản cho GPON hướng lên

Thông số Đơn vị Giá trị
Tốc độ bit Gb/s 0,155 hoặc 0,625 hoặc 1,25

Bước sóng Nm 1260-1360

Mã đường truyền NRZ

Công suất phát dBm -6 đến 2

Công suất thu dBm -33 đến -3

BER 10-10
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Đặc điểm của mạng truy cập là các ONU nằm ở các vị trí khác nhau.
Khoảng cách khác biệt tối đa của hai ONU có thể lên đến 20 km. Do
khoảng cách từ bộ chia công suất đến các ONU không bằng nhau nên công
suất thu/ phát cũng như thời gian truyền giữa OLT và mỗi ONU cũng khác
nhau. Điều này dẫn đến hai yêu cầu sau:

 Yêu cầu thay đổi công suất phát: Công suất phát của ONU và công
suất phát tương ứng của OLT cho mỗi ONU sẽ được điều chỉnh giới
hạn trong giá trị quy định của ITU-T G.984. Bằng cách tính toán giá trị
công suất thu được và với các mức ngưỡng có sẵn (1 hoặc 2 mức tùy
độ chính xác), ONU và OLT sẽ quyết định tăng hoặc giảm công suất
phát tương ứng của mình. Phương pháp đơn giản này gọi là điều chỉnh
mức công suất (power level ling).

 Yêu cầu khoảng thời gian bảo vệ : Do các ONU kết nối với cùng m ột
OLT thông qua một sợi quang và một bước sóng, việc ghép kênh
được thực hiện trên miền thời gian với mỗi ONU truyền trên một khe
thời gian khác biệt. Tuy nhiên, khi khoảng cách từ các ONU đến
OLT không bằng nhau, độ trễ tương ứng có thể làm tín hiệu bị n hiễu
xuyên kênh. Ngoài ra, thời gian bật tắt laser và các thời gian trễ phần
cứng khác cũng làm cho ONU không thể truyền tín hiệu ngay khi bắt
đầu khe thời gian của mình. Khe thời gian cho mỗi ONU sẽ bao gồm
hai phần là phần có tín hiệu dữ liệu và phần bảo vệ. Phần bảo vệ bao
gồm hai phần là khoảng bảo vệ cố định cho phần cứng và khoảng bảo
vệ cho thời gian lan truyền tùy thuộc vào khoảng cách ONU. Quá
trình xác định khoảng bảo vệ này được gọ i là quá trình điều chỉnh
tầm (ranging) và được thực hiện mỗi khi có một ONU mới kết nối
vào hệ thống.

Hình 6.3: Sơ đồ bảo vệ loại B cho GPON
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Hình 6.4: Sơ đồ bảo vệ loại C cho GPON

Việc bảo vệ ở lớp vật lý cho GPON tùy thuộc vào giá thành đầu tư triển
khai hệ thống, được chia làm bốn loạ i sau:

 Loại A: dùng thêm dây cáp dự phòng .

 Loại B: dùng thêm một thiết bị OLT dự phòng và thêm một cáp dự
phòng từ OLT đến bộ chia công suất. Bộ chia cần hỗ trợ được hai đầu
vào dạng 2:N. Cách làm này tiếp kiệm hơn do khôn g phải tăng lượng
ONU nhưng chỉ bảo vệ được phía OLT. Ngoài ra, trong cách này ,
OLT dự phòng chỉ có thể khởi động sau khi OLT chính bị trục trặc.
Thời gian này sẽ làm mất tín hiệu liên lạc đến ONU.
 Loại C: dùng thêm thiết bị dự phòng cho cả phía ONU. Các làm này có

chi phí cao nhất nhưng không làm mất tín hiệu hoặc mất gói. Các OLT
và ONU dự phòng nằm ở trạng thái chờ và sẽ được chuyển mạch để
hoạt động ngay khi có sự cố.
 Loại D: kết hợp loại B và loại C, với một số ONU quan trọng được

tăng thêm thiết bị dự phòng và một số ONU khác không có thiết bị dự
phòng.

Sơ đồ bảo vệ loại B và loại C thể hiện trong Hình 6.3 và Hình 6.4.

6.1.2 Giao thức

Giao thức GPON (ITU-T G.984) là giao thức tương ứng cho lớp vật lý trong
mô hình OSI. Dữ liệu sau khi được đóng gói đến lớp vật lý (chẳng hạn gói
Ethernet trong chuẩn IEEE 802.3 hoặc gói SDH trong chuẩn ITU-T G.957)
sẽ được sắp xếp vào các gói GEM ( GPON Encapsulation Method – Phương
thức đóng gói GPON). Các gói GEM này lại được sắp xếp vào các gói GTC
(GPON Transmission Convergence – Hội tụ Truyền dẫn GPON). Các gói
GTC này sau đó được truyền giữa OLT và ONU trên các khe thời gian
tương ứng.
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Toàn bộ quá trình kết nối và truyền nhận d ữ liệu giữa OLT và ONU được
tóm tắt như sau:

 Giả sử một ONU mới được kết nối vào một hệ thống GPON đang hoạt
động. Đầu tiên, ONU sẽ tìm cách đồng bộ với các gói từ OLT theo
phương pháp đồng bộ ký tự. Trong đó, ONU sẽ cố gắng tìm kiếm ký
tự đồng bộ Psync (1 byte) ở đầu mỗi gói GTC từ OLT. Sau khi tìm
được 2 ký tự Psync của 2 gói GTC liên tiế p, ONU đã đồng bộ được về
mặt bit và gói vớ i ONU.

 Sau khi đồng bộ với OLT, ONU tiếp tục thu và chờ đợi gói thông tin
Upstream_Overhead từ OLT. Gói này được truyền lặp lại theo chu kỳ
từ OLT chứa thông tin về thời gian chờ do phần cứng trước khi bắt
đầu gói trong một khe thời gian như đã trình bày ở trên. ONU cần thu
được ít nhất 3 gói này trước khi bắt đầu xây dựng thời gian chờ cho
gói của mình .

 Sau khi biết được th ời gian chờ cho phần cứng trong một khe thời gian,
ONU tiếp tục thu và chờ đợi gói SN_Request từ OLT. Gói này cũng
được truyền lặp lại theo chu kỳ từ OLT dùng để yêu cầu số serial
(tương tự như địa chỉ phần cứng) từ các ONU mới kết nối vào mạng.
Sau khi thu được SN_Request, ONU sẽ gửi về cho OLT số serial của
mình bằng gói Serial_Number_ONU. Do chưa biết cụ thể thời gian lan
truyền từ ONU đến OLT, gói SN_Request được đặt OLT giữa hai gói
đặc biệt không chứa nhiều thông tin nhằm tạo khoảng thời gian an toàn
cho gói Serial_Number_ONU.

 Khi nhận được số serial từ ONU mới, OLT sẽ cấp cho ONU này một
địa chỉ logic ONU-ID bằng gói Asign_ONU-ID. Gói này được gửi ba
lần. Tuy nhiên, chỉ cần ONU nhận được một lần là đủ. ONU-ID được
sử dụng như địa chỉ logic cho các gói GTC giữa ONU và OLT

 Sau cùng, OLT xác định thời gian chờ do lan truyền giữa OLT và
ONU. Gói Ranging_Request, đặt giữa hai gói không chứa thông tin,
được truyền đến ONU. ONU trả lời bằng một gói ngắn có chứa địa chỉ
của mình. Khi thu được gói trả lời n ày, OLT sẽ so sánh với thời điểm
truyền gói Ranging-Request và tính toán được thời gian lan truyền
giữa OLT và ONU. Cuối cùng, OLT thiết lập thời gian chờ tổng cộng
cho ONU thông qua gói Raning_Time.

 Sau khi đã kết nối thành công, dữ liệu sẽ được truyền đi theo hai chiều
thông qua thông số Port-ID và Alloc-ID. Khi truyền theo hướng
xuống, OLT truyền lần lượt các gói GTC đến ONU. Địa chỉ logic cho
các gói GEM giữa ONU và OLT là thông số Port-ID. Do tín hiệu được
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chia đều theo kết nối vật lý dạng điểm -đa điểm trong hướng xuống,
ONU nhận tất cả các gói GTC và chọn lọc lấy gói GEM tương ứng của
mình bằng thông số Port-ID. Bằng cách này, OLT có thể kết nối với
ONU theo đường truyền logic dạng điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm.

 Khi truyền theo hướng lên, mỗi ONU có thể truyền trên một hoặc
nhiều khe thời gian khác nhau tùy vào nhu cầu lưu lượng . Nhu cầu này
được quyết định dựa vào số thông tin còn trong buffer ở mỗi ONU. Số
lượng và vị trí của các khe thời gian cho mỗi ONU được OLT quy
định qua thông số Alloc-ID. Mỗi khe thời gian ứng với chiều dài một
gói GTC. Do có số lượng khe thời gian hay đổi, t ập hợp các gói GTC
từ một ONU được xem như một thực thể gọi là T -CONT (Transmission
Container – Khối truyền dẫn). Tại OLT, gói GTC từ các T -CONT
được tập hợp thành các gó i GEM và thông số Port-ID được dùng để
phân biệt các ONU. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp
cấp phát băng thông động (dynamic bandwidth allocation), nhằm tăng
hiệu suất sử dụng băng thông cho hệ thống.

Cấu trúc gói tổng quát thể hiện trong Hình 6.5. Gói GEM chứa các gói ở lớp
trên (chẳng hạn gói Ethernet) trong phần payload. Phần mào đầu của GEM
chứa thông tin về chiều dài gói, số thứ tự gói nếu gói GEM bị phân mảnh và
Port-ID. Các gói GEM này sau đó được chứa trong phần payload của gói
GTC. Mỗi gói GEM có thể nằm trong nhiều gói GTC tùy vào chiều dài. Cấu
trúc phần mào đầu của GTC cho hướng xuống và hướng lên khác biệt nhau.
Ở hướng xuống, phần mào đầu chứa các thông tin đồng bộ, thông tin điều
khiển và bản đồ băng thông quy định vị trí khe thời gian của các ONU-ID.
Ở hướng lên, phần mào đầu bao gồm thông tin điều khiển và ONU-ID. Do
ONU có thể được cấp nhiều khe thời gian, phần payload của nhiều gói GTC
có thể được kết nối với nhau. Trường DBRu (Dynamic bandwidth report
upstream) chứa thông tin xác thực liên kết các GTC payload này. Lưu ý
rằng, mỗi khe thời gian chứa gói GTC đều bằng nhau là 125 μm, độ dài
phần payload có thể khác nhau do thời gian trễ của mỗi liên kết OLT -ONU
là khác nhau.

Dữ liệu trong GTC sẽ qua ba bước mã hóa, sửa lỗi và trộn trước khi điều
chế cường độ với laser và truyền đi trên cáp quang. Cụ thể như sau:

 Về mặt vật lý, ở hướng lên các ONU không thể nghe lén lẫn nhau do
kết nối điểm-điểm với OLT. Tuy nhiên, ở hướng xuống, do kết nố i
điểm-đa điểm, một ONU có thể thu được dữ liệu của mọi ONU khác.
Để khắc phục điều này, quá trình mã hóa được tiến hành sau khi OLT
và ONU đã kết nối qua địa chỉ logic ONU -ID. OLT gửi yêu cầu từ
khóa mã hóa thông qua gói Request_Key đến ONU. ONU tạo từ khóa
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và gửi ngược lại cho OLT. GPON sử dụng chuẩn mã hóa nâng cao
(Advanced Encryption Standard – AES) cho phần payload của GEM.
Phần mào đầu của GEM được giữ nguyên để đồng bộ và tái tạo gói.

 Để cải thiện chất lượng đường truyền, sau khi mã hóa, toàn bộ gói trừ
phần byte đồng bộ được áp dụng sửa lỗi FEC. Dữ liệu cần sửa lỗi sẽ
được nhân thêm với một đa thức sinh ở phía phát. Chuỗi tín hiệu phía
thu sẽ được chia cho các nghiệm của đa thức sinh này để phát hiện vị
trí sai và sửa lỗi. Phương pháp phổ biến hiện nay cho GPON là mã hóa
Reed-Solomon RS(255, 239). Trong đó, mỗi khối dữ liệu 255 byte bao
gồm 239 byte dữ liệu và 16 byte sửa lỗi. Đa thức sinh theo chuẩn ITU-
T G.984 là X8+X4+X3+X2+1. Nhờ FEC, tín hiệu trước khi sửa lỗi chấp
nhận BER cao hơn mức cho phép sau khi sửa lỗi. Thông thường, FEC
có thể xem tương đương với OSNR tăng 3-4 dB.

Hình 6.5: Sơ đồ khối đơn giản của gói GEM, gói GTC
hướng xuống và hướng lên

 Sau cùng, toàn bộ chuỗi tín hiệu trừ byte đồng bộ được trộn
(scrambling) bằng cách nhân với đa thức trộn. Việc này nhằm tránh
các chuỗi bit 1 hoặc 0 kéo dài có thể gây mất đồng bộ phía thu. Đa
thức trộn theo chuẩn ITU-T G.984 là X7+X6+1.

6.1.3 Các chuẩn mạng GPON hiện nay

Tiêu chuẩn GPON ITU-T G.984 được hoàn thành vào năm 2004 và được
xem như tiêu chuẩn cho hệ thống GPON thế hệ thứ nhất. Phiên bản đầu tiên
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cho PON thế hệ thứ hai NG-PON1 (Next generation PON) được gọi tên là
XG-PON và chuẩn hóa bằng ITU-T G.987 vào năm 2010. Hiện nay, năm
2016, phiên bản cải tiến của GPON thế hệ thứ hai là NG-PON2 đang được
chuẩn hóa trong ITU-T G.989. Do giá thành đầu tư vào hạ tầng mạng quang
GPON rất cao nên các chuẩn GPON thế hệ sau cố gắng giữ nguyên các thiết
bị truyền dẫn trong khối ODN của GPON và chỉ thay đổi khối OLT / ONU.
Ngoài ra, bước sóng sử dụng của XGPON và NG-PON2 cũng cần khác biệt
với GPON để có thể vận hành đồng thời trên một hạ tầng mạng.

So với GPON, XGPON có tốc độ hướng xuống là 10 Gb/s và hướng lên là
2,5 Gb/s. Tốc độ truyền dẫn tăng thêm nhờ tăng công suất phá t (5-6 dBm)
so với GPON. Ngoài ra, FEC hướng xuống sử dụng đa thức sinh dài hơn với
32 byte sửa lỗi thay vì 16 byte như GPON. Bước sóng XGPON hướng
xuống nằm trong khoảng 1575 -1580 nm và hướng lên nằm trong khoảng
1260-1280 nm.

Hình 6.6: Cấu trúc tổng quát khi kết hợp GPON, XGPON và NG-PON2

NG-PON2 sử dụng ghép kênh theo bước sóng. Tín hiệu phát từ OLT gồm 4
luồng 10 Gb/s trên bốn bước sóng hướng xuống. Tín hiệu phát từ ONU là
một luồng 10 Gb/s sử dụng một trong bốn bước sóng hướng lên. Như vậy,
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băng thông cả hướng xuống và hướng lên đều tăng 4 lần. Về bản chất, NG -
PON2 là sự kết hợp của 4 hệ thống XGPON. Do đó, ở hướng xuống , ONU
có thể thu được đến tốc độ 40 Gb/s nếu thu cả bốn bước sóng. Ở hướng lên,
ONU có thể phát được đến 10 Gb/s do số khe thời gian tăng lên 4 lần. Tuy
nhiên, dự kiến giá thành của ONU sẽ tăng do cần bộ thu/ phát điều chỉnh
được bước sóng. Bước sóng NG-PON2 hướng xuống nằm trong khoảng
1596-1603 nm và hướng lên nằm trong khoảng 1524 -1544 nm.

Sơ đồ hệ thống nếu triển khai GPON, XGPON và NG-PON2 trên cùng một
hạ tầng ODN của GPON thể hiện trong Hình 6.6.

6.2 MẠNG DIỆN RỘNG

6.2.1 Cấu trúc
Hiện nay, tất cả các mạng long-haul và metro đều sử dụng kỹ thuật ghép
kênh theo bước sóng (WDM). Kỹ thuật này có thể được hiểu đơn giản như
ghép kênh theo tần số của một hệ thống tín hiệu RF nhưng có những đặc thù
riêng vì dùng bước sóng ánh sáng. Khu vực suy hao thấp của sợi quang ở
băng C và băng L rất rộng (vài chục teraHertz). Nếu chỉ dùng một bước
sóng, băng thông tín hiệu không thể vượt quá vài chục gigaHertz do giới
hạn về đáp ứng của bộ điều chế và bộ thu. Vì vậy, để tận dụng băng thông
rộng này, nhiều kênh tín hiệ u nằm trên các bướ c sóng khác nhau được
truyền đồng thời qua một sợi quang. Giá trị bước sóng trung tâm của mỗi
kênh được quy định cụ thể trong ITU-T G.694. Tùy thuộc vào độ rộng băng
thông mỗi kênh, có thể chia làm ba loại WDM:

 WDM rời rạc (coarse WDM – CWDM): Khoảng cách giữa các kênh ít
nhất là 20 nm nằm từ bă ng O đến băng L. Tiêu chuẩn này chủ yếu
phục vụ cho các hệ thống có yêu cầu chi phí và tốc độ thấp. Ở khoảng
cách kênh rộng này, ảnh hưởng của laser theo nhiệt độ không nhiều và
yêu cầu đáp ứng của bộ lọc cũng không cao. Tuy nhiên, hệ thống này
ít được sử dụng do hiệu suất sử dụng băng thông thấp.
WDM dày đặc (dense WDM – DWDM): Giá trị tần số 193,1 THz (ứng

với bước sóng 1552,5 nm) được chọn làm mốc cho kênh chuẩn, các
kênh khác lần lượt cách đều kênh chuẩn này một lượng cố định. Theo
quy ước của ITU-T, lượng cố định này được chọn là 100 GHz hoặc 50
GHz hoặc 12,5 GHz. Hệ thống các tần số quy định trước này được gọi
là lưới ITU-T (ITU-T grid). Theo lý thuyết, băng thông của mỗi kênh
bằng với khoảng cách giữa hai kênh. Tuy nhiên, thực tế băng thông
của mỗi kênh phụ thuộc vào băng thông của bộ tách/ ghép bước sóng
và thường chỉ đạt 50-60% băng thông lý thuyết. Hầu hết các hệ thống
WDM hiện nay sử dụng cách ghép kênh này.
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 DWDM linh hoạt (flexible DWDM): Giá trị tần số 193,1 THz cũng
được chọn làm kênh chuẩn. Tuy nhiên, các kênh khác có thể cách kênh
chuẩn này một lượng là số nguyên lần của 6,25 GHz. Như vậy, thay vì
có khoảng cách kênh cố định bằng nhau như DWDM, các kênh có độ
rộng khác nhau có thể cùng tồn tại trong DWDM linh hoạt. Việc này
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông. Chẳng hạn, băng thông
có thể được phân chia theo yêu cầu dung lượng mỗi kênh hoặc một
kênh rộng hơn 100 GHz có thể được sử dụng. Việc phân chia theo yêu
cầu dung lượng dẫn đến khái niệm về hệ thống mạng quang đàn hồi
(elastic optical network) và kênh rộng hơn 100 GHz dẫn đến khái niệm
về hệ thống siêu kênh truyền (super -channel). Tuy nhiên, hiện nay
phần cứng cho các khái niệm trên vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu thử
nghiệm.

Cấu trúc tổng quát của mạng metro thể hiện trong Hình 6.7 và của mạng
long-haul thể hiện trong Hình 6.8. Đối với mạng metro, cấu trúc hình học
phổ biến nhất là ring. Đối với mạng long -haul, các cấu trúc hình học như
ring, mesh hay bus đều được sử dụng.

Hình 6.7: Cấu trúc tổng quát của mạng metro dạng ring

Hình 6.8: Cấu trúc tổng quát của mạng long-haul dạng bus
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Một hệ thống mạng WDM có thể được chia ra làm ba khối c hính: khối
đường dây (line segment) bao gồm hệ thống cáp và các bộ tái tạo tín hiệu
quang (optical signal regenerator – OSR); khối thêm/ bớt kênh quang
(optical add/ drop multiplexer – OADM) và khối ghép nối chéo kênh quang
(photonic cross connect – PXC).

Sơ đồ khối tổng quát của OADM thể hiện trong Hình 6.9. Về chức năng,
OADM là thiết bị lựa chọn và rẽ nhánh bước sóng ánh sáng. Tín hiệu ánh
sáng DWDM truyền đến ngõ “in” của OADM bao gồm rất nhiều kênh, một
hoặc một số kênh này sẽ được tách ra và chuyển đến ngõ “drop”. Tín hiệu ở
ngõ “add” sẽ được kết hợp với tín hiệu còn lại từ ngõ “in” và chuyển đến
ngõ “out”. OADM nằm ở các node biên giới của hệ thống mạng WDM và
đóng vai trò kết nối giữa hệ thống mạng với các node ngoài mạng. OADM
được chia làm hai loại chính là thêm/ bớt kênh quang cố định (fixed optica l
add/ drop multiplexer – FOADM) và thêm/ bớt kênh quang hiệu chỉnh được
(re-configurable optical add/ drop multiplexer – ROADM).

 FOADM chỉ có thể thêm/ bớt c ùng một bước sóng với số lượng bước
sóng có thể thêm/ bớt là cố định. Dữ liệu cần được thu/ phát sẽ được
kết hợp vào trong hệ thống qua cổng drop/ add và các dữ liệu khác sẽ
truyền ngang qua FOADM. Cấu trúc của FOADM khá đơn giản gồm
các bộ tách/ ghép bước sóng như Hình 6.10.

Hình 6.9: Cấu trúc tổng quát của OADM

Hình 6.10: Cấu trúc tổng quát của FOADM
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Hình 6.11: Cấu trúc tổng quát của ROADM

Hình 6.12: Cấu trúc tổng quát của PXC

 ROADM có thể thêm/ bớt các bước sóng không cố định với số lượng
thêm/ bớt không cố định. Việc lựa chọn bước sóng thêm / bớt và thay
đổi số lượng bước sóng thêm/ bớ t giúp tăng độ linh hoạt. Chẳng hạn,
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nếu bước sóng cần “add” đã được sử dụng để truyền một luồng tín
hiệu khác, ROADM có thể thực hiện chuyển đổi bước sóng để truyền
trên bước sóng còn rảnh. Nếu cần tăng hoặc giảm lưu lượng giữa hai
node, ROADM có thể tăng hoặc giảm số lượng bước sóng thêm/ bớt
tương ứng. Cấu trúc của ROADM phức tạp hơn, bao gồm các bộ
chuyển đổi bước sóng và bộ tách/ ghép bước sóng kết hợp chuyển
mạch quang như Hình 6.11.

Về chức năng, khối PXC là thiết bị ghép nối chéo luồng. Tín hiệu ánh sáng
trong một kênh bất kỳ ở ngõ vào được chuyển thành tín hiệu ánh sáng trong
kênh bất kỳ ở ngõ ra. ROADM có thể xem là trường hợp đặc biệt của PXC có 1
ngõ vào và 1 ngõ ra. Khối này còn được gọi là OXC (optical cross-connect)
theo Cisco hoặc MD-ROADM (multi-degree re-configurable optical add/ drop
multiplexer) theo ITU-T G.672. PXC được dùng chủ yếu trong cấu trúc mess
để kết nối chéo các luồng tín hiệu trên các dây dẫn. PXC có vai trò quan trọng
trong việc khắc phục sự cố và điều khiển lưu lượng trên hệ thống. Chẳng hạn,
nếu có sự cố đứt cáp, hư hỏng thiết bị hoặc suy giảm chất lượng tín hiệu dẫn
đến BER cao hơn mức ngưỡng, PXC giúp định tuyến lại các kênh để khôi
phục lại hệ thống. Cấu trúc của PXC như Hình 6.12.

Trong các cấu trúc OADM và PXC trên, thiết bị tách/ ghép bước sóng sử
dụng cấu trúc cách tử mảng ống dẫn sóng (array waveguide grating – AWG)
như Hình 6.13. Nguyên tắc hoạt động của AWG dựa trên hiện tượng giao
thoa ánh sáng. Xét chiều lan truyền ánh sáng từ trái sang phải. Giả sử ánh
sáng vào là tổng hợp của bước sóng λ1 và λ2. Từ ngõ vào, cả hai bước sóng
này được truyền qua hệ thống mảng ống dẫn sóng có chiều dài tha y đổi tuần
tự sang ngõ ra. Ở ngõ ra, các tín hiệu ánh sáng này được kết hợp lại như
cách tử trong vật lý quang học cổ điển. Do λ1 và λ2 có độ lệch pha khác nhau
qua cấu trúc mảng ống dẫn sóng, tín hiệu sau cách tử của λ1 và λ2 sẽ giao
thoa tại các vị trí khác nhau. Như vậy, bước sóng λ1 và λ2 có thể được tách
và thu ở hai ngõ ra khác nhau của AWG. Ở chiều ngược lại, do tính đối
xứng của AWG, các bước sóng sẽ được ghép với nhau.

Hình 6.13: Cấu trúc tổng quát của AWG
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Hình 6.14: Băng thông của một AWG

Do nguyên tắc hoạt động này, bước sóng λ1 có cường độ mạnh nhất ở ngõ ra
ứng với giao thoa của λ1. Tuy nhiên, ở các ngõ ra khác , hiện tượng giao thoa
của λ1 không thể bị loại hoàn toàn. Nghĩa là, vẫn tồn tại ánh sáng λ1, dù rất
nhỏ ở các ngõ ra còn lại. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiễu xuyên
kênh do tín hiệu từ các kênh lân cận (inter-channel crosstalk) như đã đề cập
trong chương trước.
Băng thông của một AWG thể hiện trong Hình 6.14. Có thể thấy trong hình
vẽ, băng thông 3 dB của mỗi kênh nhỏ hơn khoảng cách giữa hai kênh lân
cận. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến băng thông tín hiệu trong mỗi kênh
bị giới hạn ở mức 50-60% độ rộng kênh.

Thiết bị chuyển mạch quang dùng trong ROADM và PXC được tạo thành
bằng các hệ thống vi cơ điện tử (micro -electromechanical system – MEMS)
[60]. Nguyên lý hoạt động cơ bản là tạo nên các gương kích thước rất nhỏ
có thể thay đổi được góc phản xạ. Hình 6.15 thể hiện một cấu trúc MEMS
tiêu biểu. Trong đó, một lớp SiN có phủ Al hoặc Au tạo thành mặt gương
phản xạ được đặt nằm trên một lớp vật liệu dẫn điện làm điện cực. Giữa hai
lớp SiN và lớp điện cực là khe hở không khí. Khi áp dụng điện trường lên
khu vực này, lực điện tĩnh sẽ làm cong lớp SiN và mặt gương này sẽ phản
xạ theo hướng khác.
Bộ chuyển mạch cho ROADM thể hiện trong Hình 6.16. Trong đó, bằng
cách thay đổi góc phản xạ, các kênh có thể phản xạ từ cổng “in” đến cổng
“out”, đi thẳng từ cổng “in” đến cổng “drop” hoặc đi thẳng từ cổng “add”
đến cổng “out”. Tùy vào mức độ chính xác của hệ thống gương và thấu
kính, tín hiệu “drop” có thể tồn tại trong tín hiệu “add” của OADM. Đây là
nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiễu xuyên kênh do tín hiệu trong cùng kênh
(intra-channel crosstalk) như đã đề cập trong chương trước.
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Hình 6.15: Cấu trúc gương MEMS

Hình 6.16: Cấu trúc MEMS cho ROADM

Hình 6.17: Cấu trúc 3D-MEMS cho PXC
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Bộ chuyển mạch cho PXC thể hiện trong Hình 6.17. Trong đó, hai hệ thống
gương phản xạ dùng để đ iều chỉnh góc phản xạ của một đầu vào theo hai
chiều đến một đầu ra bất kỳ.

Về chức năng, khối đường dây giữ vai trò truyền các kênh tín hiệu giữa các
OADM và PXC. Đối với các mạng metro có khoảng cách gần , các bộ
khuếch đại (nếu có) đều ở dạng khuếch đại tăng cường hoặc tiền khuếch đại
và nằm cùng vị trí với các OADM/ PXC. Các bộ bù tán sắc (nếu có) nằm
chung vị trí với bộ khuếch đại. Phương pháp thiết kế này cho mạng metro
gọi là cấu trúc “kết nối đen” (black link) chuẩn hóa trong ITU -T G.698. Cáp
quang sử dụng có thể theo chuẩn G.652 hoặc G.655. Việc kiểm tra đường
truyền bằng OTDR cũng như kiểm tra chất lượng hệ thống bằng OSNR có
thể được tiến hành tại các node. Cấu trúc này giúp việc vận hành, điều khiển
và bảo trì dễ dàng hơn.

Đối với các mạng long-haul có khoảng cách xa, khối đường dây bao gồm
cáp quang và khối tái tạo tín hiệu quang (optical signal regenerator – OSR).
Loại cáp quang được sử dụng theo chuẩn G.655 để giảm ảnh hưởng của tán
sắc. Các khối OSR được đặt cách đều nhau với khoảng cách 50 km hoặc 80
km tùy chiều dài tuyế n. Thông thường, khối OSR bao gồm các bộ khuếch
đại EDFA cho hai chiều truyền, các bộ bù tán sắc (nếu có) và hệ thống mạch
điện lái laser bơm của bộ khuếch đại. Do các bộ khuếch đại đều có các bộ
cách ly chống phản xạ, việc kiểm tra đường truyền bằng OTDR cần sử dụng
các bước sóng riêng. Ngoài ra, các hệ thống cáp quang biển còn cần thêm bộ
cung cấp điện ở hai đầu đường truyền. Điện áp cần cung cấp khoảng 15 kV
DC. Trong đó, điện áp phía phát là 7,5 kV và phía thu là -7,5 kV. Bằng cách
này, nếu có sự cố xảy ra ở một trong hai trạm cung cấp điện, trạm còn lại
vẫn có thể giúp đường dây hoạt động được. Dòng cung cấp là DC khoảng
0,6-1,6 A. Để kiểm tra hệ thống điện, một tín hiệu AC tần số thấp (4-50 Hz)
cũng được truyền dọc theo đường dây. Nếu có sự cố xảy ra, việc đo đạc tín
hiệu AC phản xạ sẽ giúp xác định được vị trí cần sửa chữa.

OSNR cũng được dùng để đánh giá chất lượng hệ thống như trong chương
trước. Do các thiết bị trên hệ thống có thể từ các nhà cung cấp khác nhau
nên OSNR của từng phần đường dây, OADM và PXC có thể được tính
riêng lẻ. OSNR tổng cộng từ đầu phát đến đầu thu được tính theo công thức:

1 2

1
1 1

...
totalOSNR

OSNR OSNR


 

(6.1)
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Trong đó, OSNRi là giá trị OSNR của khối đường dây/ OADM/ PXC thứ i
trên đường truyền. Các giá trị PP hoặc PLN sẽ được dùng để tính toán
OSNR có thêm ảnh hưởng của các hiện tượng t án sắc và phi tuyến như đã
trình bày trong chương 5.

Việc bảo vệ của mạng metro và long-haul có yêu cầu chặt chẽ hơn mạng
truy cập. Trong mạng truy cập, chuẩn ITU-T không bắt buộc phải có phần
bảo vệ lớp vật lý. Tuy nhiên, trong mạng metro và long -haul, việc bảo vệ
lớp vật lý lại chưa đủ để tránh mọi trường hợp sự cố trên mạng.

Các sự cố trên mạng có thể chia ra làm hai loại chính. Loại thứ nhất là các
hư hại về thiết bị vật lý khiến không thể truyền được tín hiệu. Ví dụ điển
hình của loại sự cố này là đứt cáp, hư hỏng nguồn laser, hư hỏng bộ thu do
công suất vượt ngưỡng ,v.v. Đối với loại hư hỏng này, việc phát hiện có thể
được thực hiện trên lớp vật lý bằng cách đo công suất tín hiệu trên bước
sóng dành riêng cho quản lý mạng. Việc không thu được bước sóng này
đồng nghĩa với việc có hư hỏng trên đường dây. Loại sự cố thứ hai là sự suy
giảm chất lượng đường truyền. Ví dụ điển hình của loại sự cố nà y là suy
hao/ tán sắc đường dây tăng cao do uốn cong hoặc nguồn laser phát/ laser
khuếch đại/ laser LO của bộ thu kết hợp trôi theo nhiệt độ. Ở lớp vật lý,
không thể tính toán trực tiếp BER ở từng kênh bằng công suất tín hiệu trên
bước sóng quản lý. Do đó, các lớp cao hơn cũng cần giao thức bảo vệ thông
qua các gói thông tin quản lý.

Việc bảo vệ có thể chia làm ba lớp tương ứng với OSI là lớp vật lý, lớp
liên kết dữ liệu và lớp mạng (physic – data link – network). Trong đó, bảo
vệ lớp vật lý được quy định t rong các giao thức vật lý như SONET/ SDH
hay OTN. Phương pháp bảo vệ của SONET/ SDH được phát triển chủ
yếu cho mạng ring. Phương pháp bảo vệ của OTN được cải tiến từ
SONET/ SDH để ứng dụng vào mạng ring và mess ghép nhiều bước sóng
với mỗi khu vực mạng được thiết kế từ một nhà cung cấp khác nhau. Đối
với lớp vật lý, khi phát hiện mất tín hiệu, việc bảo vệ đơn thuần là chuyển
sang sử dụng các thiết bị dự phòng. Việc chuyển sang thiết bị thu/ phát
hoặc cáp dự phòng có thể áp dụng cho toàn bộ đường truyền từ điểm phát
đến điểm thu hoặc chỉ trên các đoạn đường dây bị sự cố trong đường
truyền. Cách bảo vệ này rất nhanh chóng do không phải chờ đợi và tính
toán chất lượng gói. Tuy nhiên, giá thành cho phương pháp bảo vệ này cao
do cần triển khai thêm nhiều phần cứng dự phòng.

Bảo vệ lớp liên kết dữ liệu dùng cấu trúc mạng quang chuyển mạch tự động
(automatically switched optical network – ASON) của ITU-T G.8080 và
giao thức chuyển mạch gói đa giao thức tổng quát (generalized multi -
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protocol label switching – GMPLS) của IETF RFC3945. Nhờ khả năng
chuyển đổi bước sóng và kết nối linh hoạt của ROADM và PXC, các kênh
truyền không còn bắt buộc phải cố định về mặt bước sóng và định tuyến.
Nếu có sự cố xảy ra, các node mạng có thể cập nhật thông tin về tình hình
mạng và tính toán định tuyến lại cho phù hợp. Cách làm này chậm hơn
phương thức bảo vệ lớp vật lý do phải dựa vào các gói điều khiển. Tuy
nhiên, giá thành các hệ thống dùng cấu trúc mess có thể giảm đi nhiều lần
do khả năng định tuyến linh hoạt đòi hỏi số lượng thiết bị dự phòng ít hơn.
Về mặt lịch sử, ASON được phát triển từ các giao thức hỗ trợ cho mạng
SONET/ SDH và OTN còn GMPSL được phát triển từ giao thức MPLS hỗ
trợ cho mạng IP. Do đó, việc thống nhất giữa ASON và GMPLS hiện nay
vẫn chưa được chuẩn hóa.

Việc bảo vệ lớp mạng hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào giao thức bảo vệ
của IP. Nguyên nhân là mạng quang hiện tại chỉ có khả năng xử lý ở mức độ
kênh truyền theo bước sóng chứ chưa thể xử lý từng gói trong kênh truyền.
Do đó, khái niệm mỗi gói có thể được định tu yến khác nhau giữa điểm phát
và điểm thu như IP không thực hiện được trên miền quang. Một hệ thống
mạng xử lý gói toàn quang cần dựa trên khả năng tính toán logic trên miền
quang và khả năng lưu trữ gói trong bộ nhớ đệm. Cho đến thời điểm này,
mặc dù các công bố về tính toán logic quang đã có nhưng khả năng lưu trữ
ánh sáng trong bộ nhớ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Xu hướng hiện nay là kết hợp bảo vệ trong tất cả các lớp. Do đó, các cấu
trúc bảo vệ lớp vật lý riêng biệt cho SONET/ SDH và OTN sẽ không được
trình bày trong cuốn sách này. Yêu cầu tăng thêm phần cứng bảo vệ có thể
được chia làm hai nhóm chính là bảo vệ dành riêng và chia sẻ thiết bị. Đối
với bảo vệ dành riêng, số lượng thiết bị được nhân đôi. Một hệ thống được
dùng cho vận hành bình thường và mộ t hệ thống được dùng cho bảo vệ. Tín
hiệu phát được truyền đi trên cả hai hệ thống, tuy nhiên, bộ chuyển mạch
phía thu chỉ lấy tín hiệu từ hệ thống vận hành bình thường. Khi có sự cố xảy
ra, phía thu sẽ chuyển mạch sang thu tín hiệu trên hệ thống dự phòng. Cách
làm này bảo đảm thời gian khắc phục sự cố nhanh chóng. Tuy nhiên, nhược
điểm là giá thành cao và đòi hỏi băng thông dành riêng cho bảo vệ. Hệ
thống bảo vệ dành riêng cho SONET/ SDH thường được ký hiệu là 1+1,
nghĩa là một hệ thống bảo vệ đi kèm một h ệ thống bình thường.
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Hình 6.18: Sơ đồ bảo vệ 1+1 (trên) và 1:N (dưới)

Đối với bảo vệ chia sẻ, nhiều hệ thống vận hành chia sẻ một hệ thống bảo
vệ. Do đó, ở trạng thái bình thường không có tín hiệu phát nào được phát
đồng thời như hệ thống dành riêng. Khi có sự cố trên một trong các hệ thống
vận hành, dữ liệu sẽ được chuyển mạch sang hệ thống bảo vệ ở cả phía phát
và phía thu. Cách này chậm hơn bảo vệ dành riêng nhưng lại tiết kiệm chi
phí phần cứng hơn. Ngoài ra, do không có dữ liệu truyền trên hệ thống bảo
vệ nên trong trạng thái bình thường , các luồng thông tin với độ ưu tiên thấp
có thể được truyền trên hệ thống bảo vệ để tăng hiệu suất sử dụng băng
thông. Hệ thống bảo vệ chia sẻ thường được ký hiệu là 1:N, nghĩa là một hệ
thống bảo vệ đi kèm N hệ thống bình thường. Sơ đồ bảo vệ dành riêng và
chia sẻ cho kết nối điểm–điểm thể hiện trong Hình 6.18.

6.2.2 Giao thức

SONET/ SDH

Giao thức SONET/SDH là giao thức nằm ở lớp vật lý trong mô hình OSI.
Giao thức này ra đời nhằm đáp ứng với yêu cầu kết nối với tốc độ cao từ
những năm 1980. Về mặt lịch sử, SONET là giao thức được đề xuất bởi
Công ty Bellcore và định nghĩa bởi Viện Chuẩn hóa Quốc gia Hoa Kỳ
(American National Standards Institute – ANSI). SONET, do đó, được
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chuẩn hóa phục vụ cho các luồng tốc độ thấp của khu vực Bắc Mỹ. SDH là
giao diện được định nghĩa bởi Hội đồng Tư vấn Quốc tế về Điện thoại và Điện
báo (International Telegraph and Telephone Consulative Committee – CCITT).
SDH được chuẩn hóa phục vụ cho các luồng tốc độ thấp ở châu Âu, đồng thời
tương thích với các luồng ở Bắc Mỹ. CCITT chính là tiền thân của ITU và
giao thức SDH sau này được chuẩn hóa trong ITU-T G.707.

Trước khi có SONET/ SDH, tốc độ bit của các hệ thống mạng và các nhà
cung cấp khác biệt nhau. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong xung clock
đồng bộ tín hiệu, trao đổi thông tin quản lý giữa các hệ thống và làm phí
phạm băng thông do cần chèn bit để đồng bộ tốc độ. Giao thức mạng quang
đồng bộ (SONET) và giao thức phân cấp số đồng bộ (SDH) ra đời nhằm
cung cấp một phương pháp truyền tải tất cả các luồng bit có tốc độ khác
nhau trên cùng một nền chung được chuẩn hóa cho mọi nhà cung cấp thiết
bị mạng. Với tốc độ và cấu trúc gói quy định trước, các yêu cầu về xung
clock đồng bộ tín hiệu và thông tin quản lý giữa các mạng trở nên dễ dàng
hơn. Các luồng tốc độ thấp có thể được kết hợp bên trong gói SONET /SDH
và có thể được tách ra dễ dàng nhờ các con trỏ chỉ đến vị trí mỗi luồng trong
gói. Hơn nữa, các kênh SONET/ SDH có thể được tách/ ghép rất linh hoạt
nhờ vào phương pháp ghép kênh xen kẽ theo byte.

Giao thức SONET/ SDH được chia thành ba lớp là section, line và path như
Hình 6.19. Trong đó, lớp thấp nhất là lớp section thể hiện cho một kết nối
cáp quang vật lý giữa hai thiết bị trong đường truyền. Lớp tiếp theo là lớp
line thể hiện cho một kết nối giữa hai node. Một line bắt đầu và kết thúc tại
các thiết bị tách/ ghép kênh hoặc thêm bớt kênh. Lớp cuối cùng là lớp path ,
có vai trò như node bắt đầu và kết thúc của tuyến truyền SONET/ SDH. Mỗi
lớp này đều có các byte mào đầu tương ứng. Các byte này được thêm vào
hoặc bớt đi tùy thuộc vào việc thêm hay bớt section, line và path dọc theo
đường truyền một gói SONET/ SDH.

Việc phân lớp này xuất phát từ hạn chế phần cứng khi định nghĩa giao thức
SONET/ SDH. Khi đó, chưa có các bộ khuếch đại quang cũng như chưa có
hệ thống ghép kênh theo bước sóng. Các kênh SONET/ SDH được ghép
theo byte và truyền đi trên cùng một bước sóng. Để chống các ảnh hưởng
của tán sắc và suy hao, hệ thống SONET/ SDH phải dùng các bộ tái tạo.
Trong đó, tín hiệu quang được chuyển thành tín hiệu điện và điều chế lại
một lần nữa trước khi truyền đi. Như vậy, cần có lớp section để quản lý các
kênh quang giữa các bộ tái tạo. Để có thể thêm/ bớt kênh và kết nối chéo
kênh, các kênh tín hiệu quang cũng phải chuyển về tín hiệu điện, tách thành
các luồng đơn vị và ghép thành các kênh cần thiết dựa vào nguyên tắc ghép
kênh theo byte. Như vậy, cần có lớp path để quản lý các luồng khi thêm/ bớt
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kênh và ghép nối chéo kênh. Cuối cùng, do bản chất SONET/ SDH là ghép
nối các luồng có tốc độ khác biệt nhau trong cùng một gói, cần ghép/ tách
các luồng này ở phía phát/ thu. Như vậy, cần có lớp line để quản lý việc này.

Hình 6.19: Phân lớp vật lý theo SONET/ SDH

Hình 6.20: Cấu trúc gói tổng quát của STS-1 (SONET) và STM-1 (SDH)

Cấu trúc gói cơ bản của SONET thể hiện trong Hình 6.20. Một gói có 9
hàng và 90 cột. Trong đó, ba cột đầu chứa các byte mào đầu và 87 cột sau là
phần dữ liệu. Khi truyền đi, các byte sẽ được truyền lần lượt từ trái sang
phải, từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng. Khe thời gian truyền của một gói
luôn cố định ở 125 μs. Phần mào đầu bao gồm các byte đồng bộ, đánh số,
sửa lỗi, quản lý và con trỏ đến các khối trong vùng dữ liệu. Tương tự, cấu
trúc gói cơ bản của SDH có 9 hàng và 270 cột. Trong đó, 9 cột đầu chứa các
byte mào đầu và 261 cột sau là phần dữ liệu.

Để tăng tốc độ dữ liệu, các kênh SONET hoặc SDH có thể được ghép theo
nguyên tắc ghép xen kẽ byte. Giả sử có ba kênh cùng tốc độ thấp được ghép
lại với nhau thành một kênh tốc độ cao, gói của kênh tổng cộng sẽ có số cột
tăng gấp ba lần với giá trị lần lượt là giá trị cột của gói thứ nhất, thứ hai và
thứ ba xen kẽ nhau. Do khe thời gian của kênh tốc độ cao vẫn là 125 μs, thời
gian chu kỳ bit sẽ giảm tương ứng và tốc độ bit sẽ tăng lên ba lần so với
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kênh tốc độ thấp. Trong trường hợp tổng quát, gói SONET/ SDH sau N lần
ghép kênh có dạng như Hình 6.21.

Kênh cơ bản của SONET được gọi là tín hiệu truyền dẫn đồng bộ
(synchronous transport signal – STS) và kênh cơ bản của SDH được gọi là
module truyền dẫn đồng bộ (synchronous transport module – STM). Tốc độ
bit của một số kênh SONET/ SDH cơ bản thể hiện trong Bảng 6.3.

Hình 6.21: Cấu trúc gói tổng quát của STS-N (SONET) và STM-N (SDH)

Bảng 6.3: Tốc độ bit của một số luồng SONET/ SDH

Tín hiệu SONET Tín hiệu SDH Tốc độ bit (Mb/s)
STS-1 51,84

STS-3 STM-1 155,52

STS-12 STM-4 622,08

STS-24 1244,16

STS-48 STM-16 2488,32

STS-192 STM-64 9953,8

STS-768 STM-256 39814,32

OTN

Giao thức mạng truyền dẫn quang (OTN) cũng là một giao thức ở lớp vật
lý. Tuy nhiên, OTN được phát triển sau SONET/ SDH với nhiều cải tiến
hơn. Như đã trình bày, SONET/ SDH được phát triển như một phương
pháp truyền đồng bộ cho các luồng không đồng bộ. Cụ thể, SONET/ SDH
hỗ trợ rất tốt cho các luồng của chế độ truyền bất đồng bộ (Asynchronous
Transport Mode - ATM). Tuy nhiên, khi dung lượng truyền dẫn hiện nay
chủ yếu theo giao thức IP, cách đóng gói của SONET/ SDH không còn tối
ưu cho dung lượng loại nà y. Ngoài ra, mạng quang hiện nay đã phát triển
thành một hệ thống rộng lớn với nhiều nhà cung cấp dịch vụ và khả năng
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xử lý toàn quang bằng ROADM và PXC. Giao thức SONET/ SDH không
hỗ trợ tốt khi truyền dẫn qua nhiều mạng trung gian ở tốc độ cao. Giao
thức OTN được chuẩn hóa trong ITU-T G.709. Trong đó, OTN có những
ưu điểm cụ thể sau:

 Khả năng sửa lỗi tốt hơn: Trong chuẩn SONET/ SDH, mỗi gói
STS/ STM chỉ có vài byte dành cho sửa lỗi. Các phương pháp sửa lỗi
FEC được áp dụng tùy theo nhà cung cấp và không được chuẩn hóa.
Do đó, yêu cầu BER cao của hệ thống dẫn đến các yêu cầu cao về
phần cứng để bảo đảm OSNR. Ngược lại, OTN chuẩn hóa FEC dùng
mã Reed-Solomon RS(255, 239) với 16 byte sửa lỗi. Do BER với
FEC có thể cao hơn BER không dùng FEC, OSNR được xem như
giảm một lượng tương ứng 4 -6 dB. Yêu cầu OSRN giảm dẫn đến
nhiều lợi thế như tăng thêm chiều dài, tăng tốc độ bit hoặc giảm yêu
cầu phần cứng cho bộ thu/ phát và bộ khuếch đại.

 Khả năng quản lý kết nối trung gian (tandem) tốt hơn: Giả sử một nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông A cần truyền tín hiệu của mình qua khu
vực được khai thác bởi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông B. A có thể
truyền tín hiệu của mình thông qua dịch vụ của B để giảm giá thành
lắp đặt hệ thống mới. Khi đó, B được gọi là kết nối trung g ian
(tandem) của A. Lúc này, A cần một phương pháp để kiểm soát và
quản lý chất lượng tín hiệu của mình trước và sau khi qua B. Giao
thức SONET/ SDH nguyên thủy không hỗ trợ việc này. Giao thức
SONET/ SDH sửa đổi chấp nhận một trung gian. Trong khi đó, OTN
chấp nhận 6 trung gian. Việc này được thực hiện bằng cách tăng số
lượng byte dành cho quản lý trung gian trong gói OTN. Ngoài ra,
OTN cũng hỗ trợ nhiều phương pháp bảo vệ như 1+1, 1:1 và 1:N cho
cả trường hợp mất tín hiệu và suy giảm chất lượng tín hiệu g iữa các
trung gian này.

 Khả năng hoạt động trong suốt với các loại tín hiệu: các giao thức tín
hiệu phổ biến như IP, SONET/ SDH đều có thể được đóng gói trực
tiếp vào gói OTN mà không cần hiệu chỉnh. Các luồng nhỏ trong gói
OTN cũng được xác định bằng co n trỏ như gói SONET/ SDH.

 Chuyển mạch ở tốc độ cao hơn: Đối với SONET/ SDM, tốc độ kênh cơ
bản rất thấp. Đối với những kênh truyền tốc độ cao 10 Gb/s, 40 Gb/s
hoặc 100 Gb/s, các kênh tốc độ thấp này cần được ghép theo byte dẫn
đến phần mào đầu của gói S TS/ STM sẽ rất lớn. Tốc độ chuyển mạch
chậm và độ phức tạo khi chuyển mạch tăng. Tốc độ kênh cơ bản của
OTN là 2,5 Gb/s. Ngoài ra, khi ghép kênh theo byte, chỉ có phần dữ liệu
của gói OTN thay đổi kích thước, phần mào đầu của gói không đổi.
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Giao thức OTN được chia thành 6 lớp là : đơn vị payload kênh quang
(optical channel payload unit – OPU), đơn vị dữ liệu kênh quang (optical
channel data unit – ODU), đơn vị truyền tải kênh quang (optical channel
transport unit – OTU), kênh quang (optical channel – OCh), đoạn ghép kênh
quang (optical multiplexed section – OMS) và đoạn truyền dẫn quang
(optical transmission section – OTS). Trong đó, OPU, ODU và OTU là tín
hiệu điện còn OCh, OMS và OTS là tín hiệu quang. Việc chia lớp này thể
hiện trong Hình 6.22. Lớp OPU, ODU và OTU tương tự như lớp path, line
và section của SONET/ SDH. Các lớp này thực hiện nhiệm vụ đóng gói,
ghép kênh/ tách kênh theo byte và các chức năng quản lý trong miền điện.
Điểm mới là trước khi chuyển từ tí n hiệu điện ở lớp OTU thành tín hiệu
quang ở lớp OCh, dữ liệu được thêm thông tin sửa lỗi FEC. Trong ba lớp ở
miền quang, mới chỉ có lớp OCh được sử dụng. Lớp này thể hiện một kênh
truyền quang (lightpath) từ điểm biến đổi quang/ điện này đến điểm biến đổi
quang/ điện khác trên đường truyền. Do hiện nay bộ khuếch đại, ROADM
và PXC hoạt động trên miền quang, chỉ có hai trường hợp bắt đầu và kết
thúc một OCh là ở các bộ biến đổi quang/ điện nội mạng (gọi là intra -
domain interface) và biến đổi quang/ điện ở biên giới của hai mạng (gọi là
inter-domain interface). Hai lớp OMS và OTS hiện nay tuy chưa được sử
dụng nhưng được định nghĩa trước cho khả năng chuyển mạch gói quang
trong tương lai.

Cấu trúc gói cơ bản của OTN thể hiện trong Hình 6.23. Một gói cơ bản của
OTN gồm 4080 cột và 4 hàng. Trong đó, phần mào đầu từ cột 1 -16. Phần
payload từ cột 17 đến cột 3824. Mỗi hàng của phần payload được chia thành
16 phần bằng nhau với mỗi phần dài 238 byte. Một nhóm gồm 1 byte của
phần mào đầu và 238 byte của phần payload được sửa lỗi bằng 16 byte nằm
trong phần FEC theo mã RS(255,239). Do đó, 16 nhóm (1+238) byte này sẽ
cần 256 byte FEC. Phần FEC này sẽ nằm phía cuối gói từ cột 3825 đến cột
4080. Phần mào đầu chứa byte đồng bộ, đánh số OPU/ ODU/ OTU, thông
tin quản lý và bảo vệ, thông tin về mạng trung gian và con trỏ chỉ đến các
luồng dữ liệu trong gói. Toàn bộ gói (trừ byte đồng bộ) sẽ được trộn để
tránh các chuỗi bit 0 và 1 kéo dài trước khi điều chế với tín hiệu ánh sáng và
truyền đi. Các byte được truyền theo thứ tự từ trái sang phải, từ hàng 1 đến
hàng 4.

Các gói OTN được đặt tên là OPUi hoặc ODUi hoặc OTUi, với i = 1, 2, 3, …
Tốc độ tương ứng của từng cấp thể hiện trong Bảng 6.4. Việc ghép cách
kênh tốc độ thấp vào kênh tốc độ cao không có giới hạn. Ví dụ, 16 kênh
OPU1 hoặc 8 kênh OPU1 và 2 kênh OPU2 đều có thể ghép thành một kênh
OPU3. Việc ghép kênh theo byte được thực hiện bằng cách ghép xen kẽ các
byte trong phần payload và hiệu chỉnh thông tin trong phần mào đầu.
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Hình 6.22: Phân lớp vật lý theo OTN

Hình 6.23: Cấu trúc gói tổng quát OTN

Bảng 6.4: Tốc độ bit của một số luồng OTN

Loại OPUi/ ODUi/ OTUi Tốc độ bit (Gb/s)
OPU1/ ODU1/ OTU1 2,5

OPU2/ ODU2/ OTU2 10

OPU3/ ODU3/ OTU3 40
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6
6.1. Xét một mạng PON có các thông số như sau:

 Công suất phát: -3 dBm
 Độ nhạy bộ thu: -35 dBm
 Suy hao cáp quang và hàn nối sợi: 0,55 dB/km
 Suy hao do mỗi đầu kết nối: 0,5 dB
 Suy hao của bộ chia 1:8: 5 dB
 Suy hao của bộ chia 1:32: 9 dB
 Suy hao của bộ chia 1:64: 12 dB
 Suy hao dự phòng 8 dB

 Chiều dài tuyến 15 km
Tìm số ONU tối đa của hệ thống.

(Đáp số: 64 ONU).

6.2. Xét một mạng WDM cấu trúc hình học dạng bus với 4 nút A, B, C và D
được nối tiếp lần lượt nhau. Cần thiết lập các đường truyền quang giữa
các cặp nút: AB, BC, CD, AC và BD. Yêu cầu đặt ra là các đường
truyền này phải dùng các bước sóng khác nhau nếu đi qua cùng một sợi
quang. Các bước sóng có thể sử dụng là λ1, λ2 và λ3.

OADM được dùng tại mỗi nút để thêm bớt kênh. Tuy nhiên, do hạn chế
về phần cứng, mỗi OADM chỉ có thể thêm bớt các cặp bước sóng sau:
λ1-λ2, λ1-λ3 hoặc λ2-λ3.

Hãy vẽ sơ đồ liên kết hệ thống với các đường truyền quang và ghi chú
bước sóng sử dụng của mỗi đường truyền.

(Gợi ý: tính toán đường đi ngắn nhất và gán bước sóng lần lượt) .

6.3. Cần kết nối hai hộp thu phát SDH STM -16 qua một đường truyền có
suy hao thay đổi từ 0 dB đến 7 dB. Tuy nhiên, một hộp thu phát tương
thích với giao diện I-16 trong khi hộp còn lại tương thích với giao diện
S-16.1. Thông tin về hai giao diện này, trích từ ITU -T G.957 như sau:

Thông số I-16 S-16.1
Bộ phát Laser đa mode Laser đơn mode
Bước sóng 1300 nm 1300 nm
Công suất phát tối đa -3 dBm 0 dBm
Công suất phát tối thiểu -10 dBm -5 dBm
Độ nhạy bộ thu -18 dBm -27 dBm
Công suất bão hòa bộ thu -3 dBm 0 dBm
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Hãy vẽ sơ đồ phương pháp kết nối hai hộp trên. Biết rằng có thể sử
dụng bộ suy hao tín hiệu quang.

(Gợi ý: tính toán công suất thu tại mỗi hộp).

6.4. Xét một mạng WDM có 5 kênh truyền chiều dài 100 km dùng bộ tiền
khuếch đại. Để giảm hiệu ứng phi tuyến, công suất truyền tổng cộng
vào sợi quang cần giới hạn dưới 5 mW. Các kênh truyền  được lựa chọn
sao cho kênh trung tâm là 193.1 THz theo lưới ITU-T khoảng cách
kênh 100 GHz. Mỗi kênh là một luồng SONET OC -48 (2,5 Gb/s).
Nguồn quang sử dụng điều chế trực tiếp có linewidth 0,1 nm. Sợi quang
có suy hao 0,2 dB/km và tán sắc vận tốc nhóm 18 ps/(nm.km). Suy hao
do mỗi đầu kết nối là 0,5 dB. Suy hao do mỗi bộ tách ghép kênh là 5
dB. Suy hao dự phòng là 6 dB. Độ lợi khuếch đại là 40 dB với hệ số
nhiễu 4 dB.
a) Vẽ sơ đồ kết nối hệ thống
b) Xác định các bước sóng sử dụng cho từng kênh
c) Tìm OSNR của kênh 193.1 THz.

(Đáp số: b) gợi ý: tham khảo bảng giá trị lưới ITU-T, c) 13,6 dB).

6.5. Thiết kế black link trong mạng metro tránh dùng thiết bị sau
a) Khuếch đại tăng cường b) Khuếch đại đường dây
c) Tiền khuếch đại d) Tất cả đều sai.

(Đáp án: b).

6.6. Kênh được dùng làm mốc chuẩn cho ITU -T grid là

a) 190,1 THz b) 191,1 THz

c) 192,1 THz d) 193,1 THz.
(Đáp án: d).

6.7. Cách ghép kênh trong mạng truy cập GPON là
a) Ghép kênh theo thời gian
b) Ghép kênh theo bước sóng
c) Ghép kênh theo mã
d) Ghép kênh theo không gian.

(Đáp án: a).

6.8. Thiết kế bảo vệ lớp vật lý nào có giá thành thấp hơn
a) 1+1 b) 1:N

c) Giá thành như nhau d) Tất cả đều sai .
(Đáp án: b).
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