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صهخال  

ایجاد یک مکانیسم دسترسی نوری  1(WDM-PON) غیرفعالم طول موج در شبکه های دسترسی نوری یقستتکنولوژی مولتی پلکس هدف 

، داشته باشد TDM-PONمزیت های زیادی نسبت به   WDM-PONحتی اگر  است که هم اقتصادی باشد و هم پهنای باند موثر داشته باشد.

کاربرد این تکنولوژی را   (ONU)3و واحد شبکه نوری (OLT)2ط نوری خلفه های  مخصوص طول موج در ترمینال استفاده از فرستنده ها و مو
با هزینه کم برای  WDM حل مناسب استفاده از یک تکنولوژیبنابراین راه  کاهش داده است. را به علت هزینه های زیاد سرمایه گذاری آن

 OptiSystemتوسط نرم افزار   WDM-PON روی بودجه توانبر عملکرد انتقال فیبر فیدر  این مقالهدر  است. WDM-PONتولیدات بعدی 

بدست  upstream (7.5dB)و   downstream (22dB)فیبر فیدر بودجه توان مناسبی را در انتقال های شبیه سازی شده است که 

 اده است.را به طور موثری کاهش د WDM-PONهزینه های سیستم آمده است که نشان دهنده 
 

، بودجه توان، ترمینال خط (PON)سترسی نوری غیرفعال ، شبکه د(WDM)مولتی پلکس تقیسم طول موج  کلمات کلیدی:

 (ONU)، واحد شبکه نوری (OLT)نوری 

 
 

  مقدمه .1

 
صدا و داده برای  ،یونند ویدکننده برای سرویس های مولتی مدیا مان یک راه حل شبکه دسترسی امیدواربه عنوا (PON) غیرفعالشبکه های نوری 

4یک سیستم اقتصادی با پهنای باند زیاد است که یک فرستنده/گیرنده نوری در اداره مرکزی  PON روند. کاربران خانگی و تجاری به کار می
(CO) 

 ،5تفکیک کننده نوری ،OLTپایه را که شامل  PONمعماری  8 شکل .کاربر مشترک است 821بین  ،شود نامیده می (OLT)که ترمینال خط نوری 

 .]8[ را نشان می دهد کند در خانه هر مشتری و خطوط فیبر نوری است که تمام این مولفه ها را به هم متصل می (ONU)واحد شبکه نوری 

                                                 
1  Wavelength-division multiplexing passive optical access network 
2  optical line terminal 
3  optical network unit 
4  central office 
5  optical splitter 
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 مرسوم PON: شبکه 1شکل 

 

 های زیادی ONUچون  ،انهدست آوردن قابلیت دسترسی چندگها استفاده شده اند برای ب PONتکنیک های مولتی پلکس مختلفی در 

1م زمانی سرویس های تکنیک دسترسی چندگانه تقسیاز  مین کنندگانبعضی از تا تغذیه شده اند. OLTتوسط یک 
(TDMA) برای مهیای سرویس 

ا به یک تکنولوژی کامل است ام TDMA-PONبا اینکه  کنند. استفاده می (EPON)اترنت  PONو  (GPON)بیت گیگا  PONباند پایه مانند 

این ها  ایمنی و دسترسی لینک کاربرد آن محدود شده است. ،پروتکل فرانمایی مقیاس پذیری انعطاف پذیر، علت محدودیت هایی مانند پهنای باند،

های به عنوان بهترین برای برقراری نیازهای پهنای باند آینده در شبکه  WDM-PONشود که در بین آنها  می PONاستفاده از ساختارهای  باعث

 .]3[، ]2[ دسترسی شناخته شده است

WDM-PON  بینOLT   و هرONU ساختاربه نقطه  کند که در یک نقطه از یک کانال طول موج جداگانه استفاده میPON یک ،

و هر  OLTر هر حال استفاده از فرستنده ها و مولفه های خاص طول موج د به .]4[ کند ایجاد می ONUو هر  OLTلینک نقطه به نقطه مجاز بین 

ONU  درWDM-PON چون به هزینه های سرمایه گذاری  ،کاربرد این تکنولوژی را در فروشگاه انتقال نوری امروزی کاهش داده است

(CAPEX) .بنابراین ایجاد یک معماری موثر بر هزینه برای تولید بعدی  زیادی نیاز داردWDM-PON این مقاله فیبر فیدر را . ]5[ ها ضروری است

انتخاب می کند. برای تحقیق بودجه توان  WDM-PONاساس عملکرد و بودجه توان و یک شماتیک موثر بر هزینه مناسب را برای تولیدات بعدی بر 

2با استفاده از خطای نرخ بیت  OptiSystemفیبر فیدر آنالیز شبیه سازی در 
(BER) .انجام شده است 

 

 

  ی غیرفعالبودجه بندی توان در شبکه های دسترسی نور .2

 

برسد تا عملکرد در کل طول عمر حفظ شود.  ONUبه  OLTهدف بودجه بندی توان در مخابرات نوری اطمینان از این است که توان از 

ست. و سایر تجهیزات نوری ا 4و پیوند دهنده ها 3مجموع توان هر مولفه خاص بین گیرنده و فرستنده است که شامل فیبر، کوپلرها PONبودجه توان در 

شود توان سیگنال نوری در طول مسیر کاهش یابد. بنابراین الزم است که توان  نشان داده شده است که باعث می 2در شکل  PONتلفات مختلف 

یک  برای را تعیین کنیم. PONیا تمام انواع تلفاتی را که در شبکه وجود دارد را تعیین کنیم تا بتوانیم بودجه  ONUو OLTورودی و خروجی را در 

 حساسیت گیرنده(.باشد) ONUباید بزرگتر از حداقل سطح توان مورد نیاز برای  ONU، توان سیگنال دریافت شده درسیستم
 

 

 

                                                 
1 Time division multiple access 
2 Bit Error Rate 
3 couplers 
4 splices 
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  اصول کار و معماری شبکه .3

 

مل در تنظیمات فیبر فیدر شا OLT. نشان داده شده است 4آن در شکل  OptiSystemو شماتیک  ]5[ 3 پیشنهادی در شکل WDM-PONمعماری 

(DFB-LD)آرایه های دیود لیزری فیدبک توزیع شده 
با انتخاب  کند. مهیا می downstreamرا برای داده  4λتا  8λاست که طول موج های  1

به تولید  LiNbO3-MZMو داده،  کالکو اعمال سیگنال الکتریکی مناسب برای   (LiNbO3-MZM)رزند - بایاس مناسب برای مدوالتور ماخ

مولتی پلکس شده اند و روی  DPSK downstreamسیگنالهای  .(5)شکل  دهد که با استفاده از مدوالتور مدوله شده است نوری اجازه میسیگنال 

25KM  فیبرSMF .دمولتی پلکسر برای دمولتی پلکس کردن سیگنال در انتهای دیگر  فرستاده شده اندdownstream  و فرستادن آن بهONU 

سیگنال  شود. توسط تفکیک کننده نصف توان به خارج فرستاده می downstreamبخشی از توان نوری دریافت شده  ONU در استفاده شده است.

DPSK downstream  سیگنال نوری باقی مانند  .(6)شکل  شود ، دموله میو دیود های نوری متعادل شدهبا چگالی ثابت توسط یک تداخل سنج

downstream 10سیون دوباره توسط تکنیک مدوال-Gbps RZ-OOK سیگنال  .(7)شکل  شود مدوله میupstream  تولید شده با استفاده از

SMF  و از طریق یک مسیر کامل  دوباره به عقب به سمتOLT (.1)شکل  و دموله و آشکارسازی می شود شود فرستاده می 

 
 : نمایش گرافیکی بودجه توان 2شکل 

 

 

 
 

 WDM-PON: معماری  3شکل 

 

                                                 
1
 distributed feedback laser diode 
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 OptiSystemتوسط  WDM-PON: شماتیک  4 شکل

 

 
 DPSK / مدوالتور: فرستنده 5شکل
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 DPSKور : گیرنده / دموالت 6شکل 

 

 
 IM: فرستنده / مدوالتور  7شکل 
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 و آشکارساز نوری IM: گیرنده / دموالتور  8شکل 

 

 

 شبیه سازی تنظیمات .4

 
را  4، شکل 3، مدل های شبیه سازی را با استفاده از شکل های WDM-PONیک تفیدر با استفاده از شما به منظور محاسبه بودجه های توان برای فیبر

1پشت به پشت مقایسه  منتشر کرده ایم. OptiSystemنرم افزار  در
(B2B)  داده جریان  بیت شبه تصادفی  انتقال انجام شده است. کیلومتر 25و بعد

2
(PRBS)  سیگنال داده  چهاربرای تولید  27 - 8با مرتبهdownstream  استفاده شده است. از شبکه دادهITU-T با فضای کانال GHZ 811 

در طول موج های  DFBهستند با استفاده از لیزرهای فیدبک توزیع شده  0dBm 3پرتاب توان موج نوری پیوسته که دارای چهاراستفاده شده است. 

بعد از مولتی پلکس شدن برای هر دو  9که در شکل  کانال مختلف تولید شده اند چهاربرای  (nmتر )نانوم 8558532و  8558572،  8552582،  8552552

downstream  وupstream با استفاده از  سپس .نشان داده شده استSMF  کیلومتر به  25با طولONU .هر طول موج  با استفاده  فرستاده شده اند

یک تفکیک کننده نوری  ،ONUدر  پخش شده است. WDM-PONهای شماتیک  ONUتا از  Nمشترک بین  1xNاز یک تفکیک کننده توان 

downstream  یک تکنیک مدوالسیون چگالی، کند. قسمت تقسیم می دورا بهOOK  10-Gbps ل تفکیک کننده  برای مدوالسیون دوباره نیمه او

 است. داده شده 8جدول  ما در شبیه سازی فیبر مورد استفاده در تنظیمات کلی .استفاده شده است upstreamتوان برای تولید سیگنال داده 

                                                 
1 Back to Back 
2 pseudorandom bit stream 
3 launch power 
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 IMمدوالتور ، ب( طول موج های  DPSK. الف( طول موج های مدوالتور بعد از مولتی پلکس شدن : طول موج های تولید شده 9شکل 

 

 : تنظیمات فیبر استفاده شده در شبیه سازی 1جدول 

 مقدارها پارمترها

 SMF 17 ps/nm/km پارامتر پاشندگی

^SMF 0.075ps/nm شیب پاشندگی
2
/km 

 SMF 0.2dB/kmضریب تضعیف 

^SMF 80umمساحت هسته موثر 
2 

^SMF 2.6*10ضریب شاخص غیر خطی 
-20 

 1A/W پاسخ دهی آشکارساز نوری
 10nA جریان تاریکی آشکارساز نوری

 5e-005[1/Km] ریلی پراکندگی بازگشتی
 

 

 نتایج شبیه سازی .5

 
با اندازه  3و  8های  عملکرد کانال شده است. تجزیه و تحلیل OptiSystemتوسط  ،WDM-PONعملکرد انتقال فیبر فیدر با استفاده از شماتیک 

را  BER، 81شکل .انجام شده است downstream و upstreamنسبت به توان نوری دریافت شده سیگنالهای داده  (BER)گیری نرخ خطای بیت 

 25بعد از  downstream افت توان دهد. نشان می WDM-PONوان نوری دریافت شده کانالهای انتخابی با استفاده از شماتیک فیبر فیدر نسبت به ت

  3و  8برای کانال های  upstreamکه افت  توان انتقال  است  در حالی 3dBو  2dBبه ترتیب  3و  8 های برای کانال BER ، 9-81انتقال در  کیلومتر

 DPSK downstreamشود که بودجه کلی توان در شماتیک فیبر فیدر برای سیگنال داده  مشاهده می 2از جدول است. 3dBو  2.5dBرتیب به ت

سیگنال داده  DPSKدر گیرنده دموالتور   BERبه ترتیب  82و 88در شکل  .است 7.5dB برابر  OOK upstreamو سیگنال داده 22dBبرابر 

DPSK downstream ت گیرنده دموالتور قسم وIM سیگنال دادهOOK upstream   برای  4با توجه به شماتیک شکل کیلومتر  25در  8کانال

 نشان داده شده است. هر سه  شاخص سیگنال
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 WDM-PONنسبت به توان نوری دریافت شده برای فیدر شماتیک  downstreamو  upstreamنرخ خطای بیت  BER : 11شکل 

 

 WDM-PONبرای شماتیک  downstreamو  upstream نوری بودجه توان : آنالیز 2جدول 

 Downstream DPSK OOK  Upstream 

 -1 8355 (dBm)حداقل توان پرتاب 

 (SMFکیلومتر  25دسیبل / کیلومتر بیش از  152) SMF (dB) 155تضعیف 

 2 2 (dBm) کوپلرها / مالتی پلکس / دی مالتی پلکس

 3 1 (dBm) تفکیک کننده نوری

 -32- 21 (dBm)حداقل حساسیت گیرنده 

 22 755 (dB)بودجه توان 
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 WDM-PONاز شماتیک  1کانال   DPSK downstreamسیگنال داده  BER:  11شکل 

 

 
 WDM-PONاز شماتیک  1کانال   OOK upstreamسیگنال داده BER : 12شکل 

 

 

 

10thSASTech.khi.ac.ir


The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech), Mashhad, Iran. 

10thSASTech.khi.ac.ir 

 

 نتیجه گیری .6

 
WDM-PON ی برقراری نیازهای پهنای باند آینده در شبکه های دسترسی شناخته شده است اما هزینه سرمایه گذاری به عنوان بهترین شماتیک برا

و را به منظور تعیین یک راه حل موثر بر هزینه  WDM-PONاین مقاله عملکرد فیبر فیدر شماتیک  زیاد کاربرد این تکنولوژی را کاهش داده است.

فیبر فیدر بودجه توان مناسبی را در انتقال های  OptiSystem ایج شبیه سازی با استفاده ازتن کند. می یعرفدر کاربرد های آینده مبودجه توان 

downstream (22dB)  وupstream (7.5dB)  هزینه های کاربردی سیستم که دهد  نشان میبدست آمده است و اینWDM-PON  را به طور

 موثری کاهش داده شده است.
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