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1. Wstęp teoretyczny 
Zadaniem łączy jest transmisja sygnału z jednego punktu w drugi. Przesyłany sygnał 

elektryczny ma formę sygnału analogowego lub cyfrowego. Sygnał analogowy jest zamieniany 
na cyfrowy poprzez próbkowanie go z określoną częstotliwością. Transmisja cyfrowa umożliwia 
przesyłanie dźwięku, obrazu i danych. Łącze optyczne składa się z części nadawczej, odbiorczej 
i transmisyjnej, co przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 1. Schemat ideowy cyfrowego łącza optycznego. 

1.1. Parametry światłowodów 
W roku firma Corning Glass Works wykonała jako pierwsza włókno szklane ze szkła 

kwarcowego o transmisji większej niż 1% na odcinku o długości 1 km. Obecnie włókna 
światłowodowe umożliwiają transmisję w granicach 95-96% w drugim i trzecim oknie 
telekomunikacyjnym. 

Światłowody jedno- i wielomodowe 

Światłowody wykonane są z małostratnych materiałów zazwyczaj ze szkła kwarcowego, 
chociaż istnieje też grupa światłowodów wielomodowych wytwarzana z plastiku, które zostaną 
omówione w trakcie wykonywania laboratorium. 

Wartości współczynników załamania typowych światłowodów kwarcowych stosowanych 
w telekomunikacji wynoszą n = 1,44 – 1,48. Różne wartości uzyskuje się poprzez domieszkowanie 
np. borem, germanem, tytanem.  

Światłowód posiada rdzeń o wyższym współczynniku załamania i otaczający go płaszcz 
o niższym współczynniku załamania, co umożliwia propagację światła. Oczywiście spełniony musi 
być warunek że kąt padania wiązki na granicę ośrodków jest większy od kąta krytycznego. 

Obecnie najczęściej stosowane włókna jednomodowe mają średnicę rdzenia 9 µm, a płaszcza 
125 µm. Natomiast światłowody wielomodowe mają średnicę rdzenia 50 µm lub 62,5 µm a płaszcza 
125 µm. 
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Rys. 2. Światłowód a) wielomodowy o profilu skokowym, b) wielomodowy o profilu gradientowym, c) jednomodowy 

o profilu skokowym. 



W światłowodach rozchodzą są mody TM, TE, HE i EH, których liczba zależy od wartości 
stosunku a/λ promienia rdzenia do długości fali świetlnej. Ilość modów zależy również od profilu 
światłowodu (dwukrotnie mniejsza będzie dla światłowodów gradientowych wielomodowych niż dla 
światłowodów o profilu skokowym o tych samych parametrach). Poza tym duży wpływ ma również 
różnica pomiędzy współczynnikiem załamania płaszcza i współczynnikiem załamania rdzenia. 

Wprowadza się parametr V (znormalizowana częstotliwość), który określa liczbę 
propagujących się modów, wraz ze wzrostem którego wzrasta liczba rozchodzących się modów. 
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gdzie 

a - promień rdzenia 

 λ - długość fali świetlnej 

 n1 - współczynnik załamania rdzenia 

 n2 - współczynnik załamania płaszcza 

 
Rys. 3. Kolejne mody wzbudzane w światłowodzie. Mod podstawowy HE11 ma częstotliwość graniczną 0. 

Tłumienie 

Stała tłumienia α [dB/km] określa szybkość malenia mocy propagowanej fali. Tłumienie 
mocy optycznej w decybelach jest określane następująco: 
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Charakterystyka tłumienia dla światłowodu kwarcowego została przedstawiona na poniższym 
rysunku.  
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Rys. 4. Tłumienie światłowodu kwarcowego. 

Charakterystyka osiąga najmniejsze wartości w paśmie 800-1700 nm i w tym zakresie 
znajdują się użyteczne pasma wykorzystywane przy transmisji. Wyróżnia się trzy okna transmisyjne: 

- pierwsze okno – historyczne dla długości fali 850 nm i tłumieniu 2-3 dB/km. 

- drugie okno dla długości fali 1300 nm i tłumieniu 0,5 dB/km. 

- trzecie okno dla długości fali 1550 nm i tłumieniu 0,2 dB/km. 

Zalecanymi pasmami transmisji jest drugie i trzecie okno. 

Straty występujące w światłowodzie w zależności od długości fali świetlnej są spowodowane 
występowaniem między innymi takich zjawisk jak, rozpraszanie Rayleigh’a, występowanie jonów 
OH-, absorbcja w podczerwieni i ultrafiolecie. 

Dyspersja 

Efekt dyspersji polega na tym, że różne mody lub sygnały o różnych częstotliwościach 
propagują się światłowodem z różnymi częstotliwościami. Gdy sygnał jest kompozycją 
modów/częstotliwości, to dyspersja powoduje powstanie zniekształceń. 

W miarę transmisji – poza oczekiwanymi efektami tłumienia - impulsy poszerzają się. 
W skutek czego stają się nierozróżnialne, ponieważ w miarę poszerzania łączą się. Ponadto 
w miejscu gdzie było „0” pojawia się sygnał, który może być odczytany jako „1”. 

W światłowodach wielomodowych pobudzanych jest wiele modów, gdzie każdy propaguje się 
z inną prędkością. Impuls wejściowy rozszczepia się. Zjawisko to nazywa się dyspersją modową i 
dominuje w światłowodach wielomodowych. Oczywiście ten rodzaj dyspersji nie występuje 
w światłowodach jednomodowych.  

Współczynnik dyspersji D jest wyrażany w [ps/km.nm] i mówi o tym o ile pikosekund 
poszerzy się impuls o szerokości widmowej 1 nanometra po transmisji na odległość 1 kilometra. 

W światłowodach jednomodowych mamy do czynienia z dyspersją chromatyczną i dyspersją 
polaryzacyjną. Dyspersja chromatyczna spowodowana jest zależnością prędkości grupowej 
(współczynnika załamania) od długości fali. W związku z czym różne składowe spektralne doznają 
różnych opóźnień. W efekcie końcowym obserwujemy poszerzenie obwiedni transmitowanych 
impulsów. 

Można wyróżnić dwa składniki dyspersji chromatycznej:  



- dyspersję materiałową, związaną z zależnością współczynnika załamania od długości fali 
świetlnej n(λ), 

- - dyspersję falowodową, związaną z zależnością prędkości grupowej od długości fali świetlnej 
vg(λ).  

Dyspersja materiałowa dla światłowodu kwarcowego przechodzi przez 0 dla długości fali 
1300 nm. Zwykle dyspersja materiałowa jest większa niż falowodowa. Dyspersja falowodowa ma 
przeciwny znaki częściowo kompensuje dyspersję materiałową. 
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Rys. 5. Całkowita dyspersja chromatyczna w światłowodzie kwarcowym jednomodowym.. 

Kompensacja dyspersji 

Oczywiście istnieją różne sposoby kompensacji dyspersji, najczęściej stosowanym jest 
światłowód kompensujący DCF (z ang. Dispersion Compensation Fiber), poza tym stosuje się 
również siatki Bragga. Elementy kompensujące dyspersję charakteryzują się ujemnym 
współczynnikiem dyspersji, o przeciwnym znaku współczynnika dyspersji niż współczynnik włókna 
transmisyjnego. 

Chcąc wyznaczyć długość światłowodu potrzebnego do kompensacji dyspersji w torze 
światłowodowym należy skorzystać z następującej zależności: 

DCF

SMFSMF
DCF D

DLL ⋅
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gdzie: 

LDCF – długość światłowodu kompensującego, 

DDCF – współczynnik dyspersji światłowodu kompensującego, 

LSMF – długość światłowodu badanego - SMF (z ang. Single Mode Fiber), 

DSMF – współczynnik dyspersji światłowodu badanego.  

Jeżeli kompensację wykonujemy przy użyciu siatki Bragga należy wyznaczyć jej parametr 
(Total Compensating Dispersion) wyrażony w [ps/nm], z następującej zależności: 

SMFSMFBragg DLD ⋅−=       (4) 

1.2. Modulacja 
W telekomunikacji optycznej, gdy źródłem mocy jest laser wyróżniamy dwa sposoby 

modulacji: 

- modulację bezpośrednią, która następuje poprzez zmianę warunków zasilania lasera, 



- modulację zewnętrzną, która odbywa się poza laserem, sygnał jest transmitowany przez 
modulator i zmienia swoje parametry. 

W przypadku modulacji bezpośredniej (wewnętrznej) jednym z najważniejszych parametrów 
lasera jest zakres częstotliwości, w którym możliwa jest modulacja mocy optycznej lasera. 
Na poniższym rysunku przedstawiona została charakterystyka zależności pasma modulacji od prądu 
polaryzacji lasera. 
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Rys. 6. Charakterystyka zależności pasma modulacji od prądu polaryzacji lasera. 

Następnym ważnym parametrem modulatora jest napięcie Vπ. 
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Rys. 7. Charakterystyka transmisji modulatora elektrooptycznego Macha-Zehndera. 

Powyższa charakterystyka ma kształt sinusoidy. Vπ oznacza napięcie półfalowe, dla którego 
faza zmienia się o π. W zależności od wartości napięcia polaryzacji modulator może pełnić rozmaite 
funkcje. W łączach analogowych gdzie zależy nam na pracy liniowej, wybiera się prace w punkcie 
przegięcia charakterystyki. W układach przemiany częstotliwości punkt pracy dobierany jest 
w miejscu maksymalnej transmisji, gdzie charakterystyka jest silnie nieliniowa.  

1.3. Mieszanie czterofalowe 
Mieszanie czterofalowe (FWM – z ang. Four Fave Mixing) to najważniejszy z efektów 

nieliniowych występujących w łączach wielokanałowych. Fale optyczne o różnych długościach np. f1 
i f2 oddziałują wzajemnie na siebie w skutek czego powstają nowe fale – produkty, które mogą 
oddziaływać podstawowymi falami. W efekcie przesyłany sygnał jest osłabiany i zakłócany. 
Powstanie dodatkowych fal, a także zmniejszenie mocy fal pierwotnych, będzie pogarszało pracę 
systemów wielokanałowych poprzez przesłuchy i zwiększenie tłumienia. 



Liczbę fal powstałych w wyniku zjawiska mieszania czterofalowego można wyznaczyć 
z następującej zależności N2(N-1)/2, gdzie N oznacza liczbę fal podstawowych. Włókna 
o niezerowym współczynniku dyspersji wykonane zgodnie z normą G.655 eliminują efekt FWM. 
Z tego też powodu doskonale znajdują zastosowanie w systemach DWDM. Poza tym zwiększenie 
odległości pomiędzy kanałami zmniejsza wpływ tego nieliniowego zjawiska. 

Na poniższym rysunku przedstawiono graficznie jak wygląda mieszanie czterofalowe dla 
dwóch fal o bliskich częstotliwościach f1 i f2. W wyniku mieszania powstają składowe 
o częstotliwościach 2f1-f2 i 2f2-f1. 

 

Rys. 8. Mieszanie czterofalowe dla dwóch sygnałów podstawowych f1 i f2 łącze optyczne. 



2. Podstawowe informacje o programie 
W laboratorium komputerowym istnieją dwie wersje programu OptSim 3.2-2 i OptSim 4.0. 

Niniejsza instrukcja dotyczy nowszej wersji programu, czyli OptSim 4.0.  

• Na dysku D:/TEOP tworzymy swój katalog nazywając go nazwiskiem i tylko w nim 
zapisujemy swoje pliki 

• Uruchomienie programu Menu -> Start -> Programy -> OptSim->RSoft 

• Wybieramy File->New->Schematic 

• Pojawia się okno dialogowe „Create a new Schematic”, plik zapisujemy we własnym 
katalogu nadając mu konkretną nazwę, zachowując typ projektu „Sample-Mode”. 

• Następnie pojawia się okno z parametrami symulacji - zatwierdzamy domyślne parametry 
symulacji bądź świadomie je zmieniamy. 

 



W programie istnieją następujące typy elementów: 

- optyczne – oznaczone kolorem czerwonym 

- elektryczne – oznaczone kolorem niebieskim  

- logiczne – oznaczone kolorem czarnym 

- mieszane 

• Dostępne są one na zakładce „All Models” (potrzebne do ćwiczenia komponenty zgrupowane 
są w „Sample-Mode Models”), a wybrane z nich na zakładce „Model Palettes”. 

• Elementy nanosimy poprzez kliknięcie na wybranym elemencie z palety, a następnie 
kliknięcie w wybranym miejscu obszaru roboczego, lub metodą „przeciągnij i upuść”. 

• UWAGA! Należy pamiętać o nazywaniu wszystkich elementów. Każdy element posiada okno 
właściwości, w nim zakładkę „Naming”, a na niej pole „Model Instance Name”. W to pole 
wpisujemy nazwy elementów. Nazwy te muszą być unikatowe i mówić coś o samym 
elemencie. 

• Okno z danymi elementu pojawia się po dwukrotnym kliknięciu na nim. 



3. Zadania przygotowujące do wykonania projektu 
3.1. Modulacja bezpośrednia lasera 

3.1.a) Polaryzacja lasera 

 Układ składa się z następujących elementów: 

- dioda laserowa –  Rate Equation Laser - wybieramy model lasera 

 zakładka Laser behaviour tu są podane parametry zadanego lasera 

- zasilanie – Bias signal generator   

 we właściwościach ustawiamy I = 50 mA DC typ Bias  

- monitor do obserwacji charakterystyk wyjściowych - Optical Probe  

 
 Wszystkie elementy nazywamy. 

 Poszczególne elementy należy połączyć przeciągając zakończenia portów wyjściowych źródeł 
(reprezentacją graficzną jest trójkąt na boku symbolu elementu) do odpowiednich wejść 
elementów docelowych sygnału. 

 Po wykonaniu połączeń uruchamiamy symulację naciskając przycisk „Go”.  

 Wyświetlenie wyników – rozwinąć menu kontekstowe elementu Optical Probe, wybrać punkt 
View Optical Spectrum 

 Obserwować widmo na wyjściu, sprawdzić czy laser działa. 

 Oszacować poziom mocy wyjściowej. 

 Zapoznać się z funkcjami wyświetlania (markers, peak search).  

3.1.b) Modulacja lasera 

 Dodajemy źródło sygnału sinusoidalnego – Sinusoidal Wave Signal Generator. 

 Ustawiamy amplitudę sygnału na 10 mA, częstotliwość zaś, na 1GHz. 

 Chcemy podłączyć do lasera zarówno polaryzację jak i sygnał sterujący. Laser jednak posiada 
tylko jedno wejście. Potrzebny jest nam element pozwalający połączyć dwa sygnały – 
„Electrical Combiner”. 

 Łączymy elementy tak jak na rysunku i wykonujemy symulację. 

 
 Wybierając Optical Probe -> View Instantaneus Optical Power oglądamy przebieg mocy 

wyjściowej lasera w funkcji czasu przy modulacji analogowej. Na podstawie wykresu 
obliczamy współczynnik głębokości modulacji. 



3.1.c) Wpływ częstotliwości modulacji 

 Proszę wykonać symulacje i obliczenia współczynnika głębokości modulacji dla kilku 
częstotliwości z zakresu 1÷7 GHz. 

 Wykreślić charakterystykę m(f) lasera.  

 Następnie porównać charakterystykę przenoszenia lasera z charakterystykami wzmacniaczy 
elektronicznych oraz określić przyczynę różnic. 

3.2. Clipping 
 W układzie używanym do symulacji w poprzednim punkcie ustawiamy parametry sygnału 

modulującego na: częstotliwość 0.2 GHz i amplituda 30 mA. 

 Obserwujemy przebieg mocy wyjściowej lasera. 

 Proszę wyjaśnić przyczynę „obcięcia” sinusoidalnego kształtu sygnału optycznego. 

3.3. Zjawisko migotania lasera (chirp) 
 W układzie z poprzedniego punktu wymieniamy układ zasilania lasera na źródło sygnału 

prostokątnego – Square wave signal generator. 

 
 Ustawiamy Bit Rate na 0.2 Gb/s, poziom pierwszej części okresu na 40 mA, poziom drugiej 

zaś na 180 mA. 

 Wykonujemy symulację. 

 Oglądamy przebieg chwilowej wartości mocy wyjściowej. 

 Proszę wyjaśnić przyczynę pojawiania się „szpilek” w sygnale wyjściowym lasera. 

 Oglądamy przebieg chwilowej częstotliwości sygnału optycznego. 

 Proszę określić szerokość spektralną impulsów, określić minimalną możliwą szerokość 
spektralną impulsów przy przepływności 0.2 Gb/s, oraz wyjaśnić przyczynę tak dużej 
szerokości spektralnej sygnału przy modulacji bezpośredniej lasera. 

3.3. Łącze optyczne z modulacją bezpośrednią 
3.3.a) Transmisja przez łącze. 

 Budujemy układ składający się z: 

o Źródła DC. 

o Źródła sygnału sinusoidalnego. 

o Sumatora elektrycznego – Electrical Combiner. 

o Lasera (model Rate Equation Laser). 

o Fotodiody PIN – PIN Photodiode. 

o Analizatora widma sygnałów elektrycznych – Electrical Spectrum Analyzer. 



 
 Proszę wymienić, wyjaśnić i odnaleźć w modelu podstawowe parametry fotodiody PIN. 

 Ustawiamy prąd punktu pracy dla lasera na 50 mA, częstotliwość przesyłanego sygnału 
sinusoidalnego na 1 GHz, amplitudę zaś na 10 mA.  

 Wykonujemy analizę i oglądamy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu fotodiody. 

 Proszę za pomocą markerów określić częstotliwość przesyłanego sygnału, oraz przećwiczyć 
powiększanie wybranego obszaru wykresu. 

 W parametrach analizatora widma ustawiamy parametr Displayed Frequency Stop na 
5.2 GHz. 

 Wykonujemy analizę. 

 Na podstawie raportu proszę określić nazwę parametru symulacji, który należy zmienić. 

 W Menu->Edit->Simulation Parameters Edit wyszukujemy parametr o tej nazwie i 
zmieniamy jego wartość na 10 krotnie większą. 

 Wykonujemy symulację. 

 Oglądamy widmo sygnału wyjściowego. 

 Proszę porównać wynik przed i po zmianach parametrów, oraz określić przyczynę różnic. 

 W parametrach analizatora widma ustawiamy parametr Displayed Frequency Stop na 5 GHz. 

 Wykonujemy symulację i oglądamy widmo sygnału wyjściowego. 

 Proszę porównać wynik przed i po ostatniej zmianie parametru, oraz określić przyczynę 
różnic. 

3.3.b) Dodatkowe zjawiska 

 Na wykresie oprócz sygnału przesyłanego obserwujemy dodatkowe częstotliwości. 

 Proszę określić rodzaj oraz przyczynę powstawania tych produktów. 

 Do układu dodajemy jeszcze jedno źródło sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 1.1 GHz 
i amplitudzie 10 mA. 

 
 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 

fotodiody PIN. 



 Na wykresie możemy zaobserwować przesyłane sygnału, oraz między innymi produkty o 
częstotliwościach bliskich częstotliwościom sygnałów podstawowych. 

 Proszę określić rodzaj, oraz przyczynę powstawania tych produktów. 

 Zwiększamy amplitudę obu przesyłanych sygnałów na 20 mA. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 
fotodiody PIN. 

 Proszę wyjaśnić przyczynę tak nagłego wzrostu poziomu produktów niepożądanych. 

3.4. Łącze optyczne z modulacją zewnętrzną 
 W układzie z poprzedniego punktu umieszczamy modulator Mach-Zendera –  Sin^2 

Amplitude Modulator. 

 Zmieniamy istniejący laser na laser opisany modelem CW – CW Lorentzian Laser. 

 Na podstawie parametrów modulatora proszę określić napięcie punktu pracy zastosowanego 
modulatora MZ optymalne ze względu na transmisję analogową. 

 
 Podłączamy sygnał z sumatora do elektrycznego wejścia modulatora i ustawiamy napięcie 

polaryzacji modulatora na obliczoną wartość, a amplitudę sygnałów modulujących na 0.5 V 
(proszę zwrócić uwagę na jednostki). 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 
fotodiody PIN. 

 Określamy odstęp pomiędzy jednym z transmitowanych sygnałów, a sąsiadującym z nim 
produktem intermodulacji. 

 Zmieniamy amplitudę sygnałów o 3 dB. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 
fotodiody PIN. 

 Proszę porównać odstęp pomiędzy transmitowanym sygnałem, a produktem intermodulacji 
3-go rzędu dla dwóch amplitud transmitowanych sygnałów, oraz wyjaśnić przyczynę i 
charakter tej zależności. 

3.5. Szerokość spektralna zmodulowanego sygnału optycznego. 
3.5.a) Modulacja sygnałem sinusoidalnym 

 Przerabiamy układ z poprzedniego punktu do postaci:  



 
 Ustawiamy amplitudę sygnału modulującego na 0.1V, częstotliwość zaś na 10 GHz. 

 Zmieniamy zakres częstotliwości na analizatorze widma sygnału elektrycznego na 
0 ÷ 50GHz. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 
fotodiody PIN, oraz widmo sygnału optycznego na wyjściu modulatora. 

 Proszę określić szerokość spektralną zmodulowanego sygnału optycznego i podać jej 
zależność od parametrów sygnału modulującego. 

3.5.b) Modulacja sygnałem prostokątnym 

 Zmieniamy sygnał doprowadzany do elektrycznego wejścia modulatora MZ na sygnał 
prostokątny. 

 Ustawiamy Bit Rate na 1 Gb/s. 

 Na podstawie ustawionych w modelu parametrów proszę podać poziomy napięć sterujących 
modulatorem potrzebnych do uzyskania minimalnej i maksymalnej transmisji przez 
modulator. 

 Ustawiamy poziom pierwszej i drugiej części okresu sygnału prostokątnego na podane 
wartości napięć sterujących modulatorem. 

 
 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału elektrycznego na wyjściu 

fotodiody PIN, oraz widmo sygnału optycznego na wyjściu modulatora. 

 Proszę porównać szerokość spektralną sygnału optycznego zmodulowanego sygnałem 
sinusoidalnym z szerokością sygnału optycznego zmodulowanego sygnałem prostokątnym.  

 Proszę wyjaśnić przyczynę tak znacznej różnicy. 

 Proszę wyjaśnić konsekwencje dla transmisji przez światłowód.  

3.5.c) Impulsy Super-Gaussowskie 

 Laser, modulator i jego sterowanie zastępujemy źródłem impulsów gaussowskich – Optical 
Pulse Generator Super-Gaussian. 

 Ustawiamy okres, czyli parametr: Time between two pulses tak, aby wygenerowany sygnał 
odpowiadał strumieniowi o przepływności 1 Gb/s, zaś parametr Full Width Half Maximum 
(FWHM) powinien zawsze wynosić 30% wartości okresu sygnału (ze względu na 
minimalizację szerokości spektralnej). 



 Zamieniamy analizator widma elektrycznego na Electical Scope. 

 
 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy przebieg sygnału elektrycznego na wyjściu 

fotodiody PIN, oraz przebieg sygnału optycznego. Proszę uzyskać takie powiększenie, aby na 
wykresie mieściły się 3 całe impulsy. 

 Obserwujemy widmo sygnału. 

 Proszę porównać szerokość spektralną sygnału optycznego zmodulowanego sygnałem 
prostokątnym z szerokością spektralną impulsów Super-Gaussowskich.  

 Proszę podać, który kształt sygnału modulującego z trzech wyżej zaprezentowanych jest 
najlepszy ze względu na transmisję przez światłowód, oraz argumenty przemawiające za jego 
wyborem. 

3.6. Wpływ dyspersji 
3.6.a) Przepływność 1 Gb/s 

 Budujemy układ składający się z: 

o Źródła impulsów gaussowskich – Optical Pulse Generator Super-Gaussian. Dzielnika 
mocy optycznej. 

o Tłumika optycznego – Optical Attenuator.  

o Światłowodu – Fiber. 

o Oraz dwóch komponentów Optical Probe. 

 
 Oznaczamy analizatory sygnału optycznego tak jak na rysunku. 

 Ustawiamy okres sygnału optycznego na wartość odpowiadającą przepływności 1 Gb/s 
(pamiętając o FWHM), zaś moc w impulsie na 1 mW. 

 Wybieramy parametry światłowodu. U góry okna znajduje się rozwijana lista z napisem 
„From Disk...”. Otwieramy ją i wybieramy model „Standard_SM” jest to model najprostszego 
światłowodu jednomodowego – SMF (Single Mode Fiber). Wciskamy przycisk „Load”. 

 Proszę odnaleźć w modelu i podać współczynnik tłumienia i współczynnik dyspersji tego 
światłowodu. 

 Ustawiamy długość światłowodu na 100 km. 

 Ustawiamy tłumienie tłumika na taką wartość odpowiadającą tłumieniu światłowodu. 



 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy kształt impulsów optycznych na końcach obu 
torów. 

 Aby porównać na jednym wykresie oba przebiegi wykonujemy następującą sekwencję 
działań: 

o Otwieramy wykres chwilowej wartości mody optycznej w badanym torze. 

o Na pasku narzędzi wciskamy przycisk „Copy”. 

o Otwieramy wykres chwilowej wartości mody optycznej w torze odniesienia. 

o Na pasku narzędzi tego wykresu wciskamy przycisk „Paste”. 

o Powiększamy wykres tak, aby obserwować 3 pełne impulsy. 

 Proszę porównać dwa wykresy i omówić wpływ zjawisko dyspersji na kształt impulsu przy 
przepływności 1 Gb/s na drodze 100 km w światłowodzie SMF. 

3.6.b) Przepływność 10 Gb/s 

 Nie zmieniając układu ustawiamy okres sygnału optycznego na wartość odpowiadającą 
przepływności 10Gb/s (pamiętając o FWHM). 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy kształt impulsów optycznych na końcach obu 
torów. 

 Proszę porównać dwa wykresy i omówić wpływ zjawisko dyspersji na kształt impulsu przy 
przepływności 10 Gb/s na drodze 100 km w światłowodzie SMF. 

3.7. Kompensacja dyspersji 
3.7.a) Kompensacja dyspersji przy użyciu światłowodu DCF 

 Do układu z poprzedniego punktu dodajemy nowy odcinek światłowodu tak jak to pokazano 
na rysunku. 

 
 Wybieramy typ dodanego światłowodu na DCF. 

 Proszę odnaleźć w modelu i podać współczynnik tłumienia i współczynnik dyspersji tego 
światłowodu. 

 Proszę obliczyć długość światłowodu DCF wymaganą do skompensowania dyspersji w torze 
badanym. 

 Ustawiamy tłumienie tłumika na taką wartość odpowiadającą tłumieniu światłowodów 
w torze badanym. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy kształt impulsów optycznych na końcach obu 
torów. 

 Proszę porównać te dwa wykresy i określić różnice pomiędzy impulsami z toru badanego 
i z toru odniesienia. 

 



3.7.b) Kompensacja dyspersji przy użyciu siatki Bragga 

 Proszę przeprowadzić proces kompensacji przy użyciu siatki Bragga – (Ideal Fiber 
Grating – wybór: All Models->Sample-Mode Models->Optical Component->Ideal Fiber 
Grating). 

3.7.c) Wpływ poziomu mocy optycznej 

 Nie zmieniając układu przeprowadzamy symulacje dla trzech poziomów mocy optycznej 
w impulsie: 1mW, 10mW i 100mW obserwując jednocześnie kształt impulsów optycznych 
na końcach obu torów. 

 Proszę określić przyczynę zmiany kształtu impulsów optycznych wraz ze zmianą poziomu 
mocy optycznej. 

3.8. Mieszanie czterofalowe FWM (Four Wave Mixing) 
 Budujemy układ składający się z: 

o Dwóch laserów (model CW - Lorenzian Laser). 

o Sumatora optycznego – Optical Combiner.  

o Dzielnika optycznego. 

o Tłumika optycznego. 

o 100 km odcinka światłowodu SMF. 

o Oraz dwóch komponentów Optical Probe. 

 
 Ustawiamy tłumienie tłumika na taką wartość odpowiadającą tłumieniu światłowodów 

w torze badanym. 

 Ustawiamy częstotliwości sygnału optycznego generowanego przez lasery na odpowiednio: 
193.42 THz i 193.4 THz. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo sygnału optycznego na końcach obu 
torów. 

 Proszę określić zależności częstotliwościową pomiędzy transmitowanymi sygnałami 
optycznymi, a produktami procesu FWM. 

 Proszę wykonać symulacje dla kilku różnych poziomów mocy wyjściowej laserów i wykreślić 
charakterystyki mocy sygnałów użytecznych i produktów FWM w funkcji poziomu mocy 
wprowadzanej do światłowodu. 

 Dla mocy lasera 10 mW wykonujemy symulacje dla dwóch długości światłowodu 100 km 
i 50 km. 

 Na podstawie wyników tych symulacji proszę określić, w jakiej części światłowodu zachodzi 
badane zjawisko, oraz podać, dlaczego. 

 



3.9. Wzmacniacze optyczne 
3.9.a) Model „Fixed gain” 

 Budujemy układ składający się z: 

o Laserów (model CW - Lorenzian Laser). 

o Dzielnika optycznego 

o 100 km światłowodu SMF 

o Wzmacniacza optycznego – model Fixed Gain Optical Amplifier.  

o Oraz dwóch komponentów Optical Probe. 

 
 Proszę wymienić, wyjaśnić i odnaleźć w modelu podstawowe parametry wzmacniaczy 

optycznych. 

 Ustawiamy wzmocnienie wzmacniacza na wartość, która pozwoli zrównoważyć tłumienie 
światłowodu. 

 Przeprowadzamy symulację i obserwujemy widmo optyczne na wejściu i wyjściu toru. 

 Proszę porównać widmo sygnału na wejściu i wyjściu toru i wyjaśnić różnice. 

3.9.b) Model „Fixed Output Power”.  

 Zmieniamy model lasera na Optical Amplifier Fixed Output Power. 

 Pozostawiają resztę układu bez zmian, oraz wzmocnienie małosygnałowe wzmacniacza 
na poziomie 35 dB proszę określić znaczenie parametru „Output Power” w tym modelu 
wzmacniacza. 

 Proszę podać powody stosowania tego modelu lasera. 

3.10. Badanie bitowej stopy błędu – BER 
 Budujemy układ składający się z: 

 Źródła danych – Data Source. 

 Drivera – RZ Rectangular. 

 Miernika BER-u – BER Estimator. 

 
Przeprowadzając symulacje z użyciem miernika BER-u należy pamiętać, że wszystkie 

elementy muszą mieć ustawioną tę samą wartość „Bit rate” lub „Nominal Bit Rate”. Ponadto musi 
ona być równa wartości „Reference Bit Rate” podawanej w parametrach symulacji (Edit->Simulation 
Parameters Edit -> Time Domain). Ta zaś wartość jest przepływnością projektowanego łącza. 
Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie przepływności nominalnej w parametrach symulacji na 



wartość przepływności projektowanego łącza zaraz po stworzeniu projektu. Układane na obszarze 
roboczym elementy będą wtedy miały przypisaną domyślnie tę wartość Bit Rate. Estymowanie 
wartości BER wymaga odpowiedniej liczby próbek w dziedzinie czasu. Dla celów projektowych 
należy przyjąć Total Simulated Timespan = 128 ns. 

 Przeprowadzamy symulację. 

 Otwieramy menu kontekstowe elementu BER Estymator i wybieramy pozycję View Data. 

 Otrzymujemy dwie wartości BER obliczone dla różnych warunków. Dla celów projektowych 
używana powinna być wartość „BER at Mean Decision Treshold”. 

3.11. Zmienne i symulacje wielokrotne 
3.11.a) Zmienne 

Ostatnim zagadnieniem przydatnym do wykonaniu projektów jest zastosowanie zmiennych. 
Do ilustracji tego zagadnienia posłuży prosty układ pokazany na poniższym rysunku: 

 
Składa się on z: 

o Lasera (model CW) 

o Miernika mocy optycznej – Optical Power Meter. 

 Wybieramy właściwości modelu lasera 

 W oknie właściwości wciskamy przycisk „Symbols...” 

 Pojawi się okno „Properties for nazwaProjektu” 

 Wciskamy przycisk „Add” 

 Pojawi się okno „New Parameter” 

 Wpisujemy nazwę parametru i wartość (np. PdBm, 0). 

 Zatwierdzamy 

 W oknie właściwości lasera wpisujemy wartość mocy lasera jako PdBm. 

Ten sam symbol można wpisać we wszystkie potrzebne miejsca np. w polu określającym moc 
optyczną wszystkich laserów w projekcie. Zmiana mocy wszystkich laserów odbywa się wtedy 
w jednym miejscu. 

3.11.b) Symulacje wielokrotne 

Użycie zmiennych pozwala też na przeprowadzenie symulacji w funkcji danej zmiennej.  

 W tym celu wybieramy menu->Run->Setup scan. 

 Pojawia się odpowiednie okno. 

 Wciskamy przycis „Add Column”. 

 Pojawia się nowa kolumna, w której wybieramy zmienną, która ma być dziedziną symulacji 
wielokrotnych. 

 Przyciśnięcie przycisku „Append Row” dodaje wiersz w tabeli. W wierszu tym wpisujemy 
wartość zmiennej, która ma być przypisana w danym cyklu obliczeń. 



 Okno z parametrami symulacji wielokrotnych może wyglądać np. tak: 

 
 Po dodaniu wszystkich wartości do symulacji wciskamy przycisk OK 

 Aby wykonać symulacje wielokrotne zamiast przycisku „Go” używamy przycisku „Scan”. 

 Po wykonaniu symulacji w polu „View data” miernika mocy znajdą się dane będące 
wynikiem symulacji przeprowadzonych dla wszystkich wartości zadanej zmiennej. 
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