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Περίληψη 
Η ολοένα αυξανόμενη επικοινωνιακή κίνηση σε οπτικές ζεύξης μικρού μήκους μέσα σε κέντρα 

δεδομένων αναγκάζει τα οπτικά επικοινωνιακά συστήματα να πολλαπλασιάζονται με επιταχυνόμενο 
ρυθμό. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυτών των συστημάτων όμως αρχίζει και θέτει σημαντικούς 
επιπλέον περιορισμούς στους μηχανικούς που καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις 
ζεύξεις. Η ανάγκη λοιπόν για σχεδίαση οπτικών επικοινωνιακών πομποδεκτών με χαμηλό ενεργειακό 
αποτύπωμα αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας των τελευταίων χρόνων. 

Αυτή η διπλωματική εργασία είναι εμπνευσμένη από αυτό το αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο και 
έρχεται να προτείνει τρόπους σχεδίασης συγκεκριμένων οπτοηλεκτρονικών υπο-κυκλωμάτων που θα 
εκπληρώνουν την ανάγκη για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται 
η σχεδίαση ενός ελεγκτή πόλωσης που θα χρησιμοποιεί έναν μικροελεγκτή ο οποίος παρόλο που θα  
λειτουργεί σε αρκετά χαμηλές συχνότητες θα επιτελεί την ίδια λειτουργία που μέχρι τώρα ενεργοβόρα 
ηλεκτρονικά υψηλών ταχυτήτων επιτελούσαν. Ακόμα στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο βασικός μηχανισμός 
ενός Οπτικού βρόχου κλειδώματος φάσης (O-PLL). Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει 
την λειτουργία ενός Laser σαν να είναι ένας τοπικός ταλαντωτής ελεγχόμενος από ρεύμα μέσα σε ένα O-
PLL και να αναδείξει την σημαντικότητα μιας τέτοιας ανάλυσης. 

 Τελικά στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των σύμφωνων οπτικών 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι σημερινές αλλά και οι 
προβλεπόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις που θέτει η τηλεπικοινωνιακή κίνηση στη σχεδίαση κέντρων 
δεδομένων της επόμενης γενιάς. 
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Abstract 
 

The ever-increasing communication traffic in short-link optical links within data centers is 
forcing optical communication systems to proliferate at an accelerated rate. The total energy 
consumption of these systems, however, is starting to put significant additional constraints on 
the engineers who are called upon to design and implement these links. The need for design of 
optical communication transceivers with low energy footprint has become an important field of 
research in recent years. 

 This thesis is inspired by this emerging field of research and it proposes ways to design 
specific optoelectronic sub-circuits that will meet the need for low energy consumption. 
Specifically, chapter 3 describes the design of a polarization controller that will use a 
microcontroller which, although operating at fairly low frequencies, will perform the same 
function that energy- intensive high-speed electronics had with the adaption of optical elements. 
Chapter 4 also describes the basic mechanism of an Optical Phase Lock Loop (O-PLL). The 
purpose of this chapter is to describe the operation of a Laser as if it was a current controlled 
local oscillator within an O-PLL and to highlight the importance of such an analysis. 

 Finally, Chapter 2 provides a brief description of the compatible optical 
telecommunication systems and Chapter 1 presents the current and anticipated requirements 
and challenges posed by communications traffic in the design of next generation data centers. 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή  
 

Ένας από τους πυλώνες που υποστηρίζουν την εποχή της πληροφορίας είναι η ικανότητα 
μετάδοσης ολοένα και μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών μεταξύ χωρών και ηπείρων. Τα συστήματα 
οπτικών επικοινωνιών ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες, κομβικές τεχνολογίες όπως ενισχυτές οπτικών ινών, πολυπλεξία διαίρεσης 
του μήκους κύματος (WDM) και η σύμφωνη ανίχνευση χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που θέτει η οπτική ίνα στο οπτικό σήμα έχουν επιτρέψει τη 
μετάδοση δεδομένων με πολύ υψηλούς ρυθμούς σε υπερωκεάνιες αποστάσεις. 

Ωστόσο τα επόμενα χρόνια, οι απαιτήσεις μεταφοράς πληροφορίας αναμένεται να συνεχίσουν να 
αυξάνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Cisco που φαίνεται στο Σχ. 1.1, η 
παγκόσμια επικοινωνιακή κίνηση με πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP) έχει προσεγγίσει 1 zettabyte 
(1021bytes) ετησίως το 2016 και αναμένεται να αυξηθεί με αθροιστικό ετήσιο ρυθμό 24%, με αποτέλεσμα 
περίπου τριπλάσιας αύξησης της κίνησης στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Η ανταπόκριση στην προβλεπόμενη αύξηση της κίνησης θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις 
μικρότερες αποστάσεις αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο διανομής, επεξεργασίας και αποθήκευσης της 
πληροφορίας. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές που βασίζονται στο διαδίκτυο, το «streaming» και το 
υπολογιστικό νέφος ( cloud ) και η κάλυψη του μεγαλύτερου υπολογιστικού βάρους πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως σε μεγάλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις γνωστές ως κέντρα δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, η 
συνολική κίνηση και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμη μεγαλύτερα σε οπτικές ζεύξεις μικρής απόστασης 
εντός των κέντρων δεδομένων. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1.2(a), η κίνηση IP είναι ήδη πάνω από 10 
zettabytes (μεγαλύτερη από την Εικ. 1.1) και αναμένεται να αυξηθεί με αθροιστικό ετήσιο ρυθμό 25%, με 
αποτέλεσμα την τριπλή αύξηση σε διάστημα πέντε ετών. Το Σχ. 1.2(b) απεικονίζει την προβλεπόμενη 
κατανομή της κίνησης ανά προορισμό το 2021. Περίπου το 71% της κίνησης IP των κέντρων δεδομένων 
αναμένεται να βρίσκεται εντός αυτών, ενώ η κίνηση που προορίζεται για τον χρήστη θα αντιστοιχεί μόνο 
στο 14%. Το υπόλοιπο 15% θα είναι επικοινωνία μεταξύ κέντρων δεδομένων. Αυτή η τάση θα ενισχυθεί 
από εφαρμογές μηχανικής μάθησης. 

Καθώς οι απαιτήσεις κίνησης συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως και ιδίως στα κέντρα 
δεδομένων, τα συστήματα οπτικών επικοινωνιών πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνονται με 
επιταχυνόμενο ρυθμό για να εκπληρώνουν τις εκάστοτε ανάγκες. Στις μικρότερες αποστάσεις όμως, 
λόγω του γιγαντιαίου αριθμού πομποδεκτών που εγκαθίστανται σε κέντρα δεδομένων περιορισμοί στην 
κατανάλωση ενέργειας αλλά και στο κόστος για πρώτη φορά εμφανίζονται στους μηχανικούς που 
καλούνται να σχεδιάσουν αυτούς του πομποδέκτες [1]. 
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Σχήμα 1.1: Παγκόσμια πρόβλεψη κίνησης IP. Ένα zettabyte ισούται με 1021 bytes. Πηγή: Cisco Global IP TrafficGrowth, 2016-
2021 

 

Σχήμα 1.2: (a) Αύξηση της παγκόσμιας κίνησης IP στα κέντρα δεδομένων. (b) Προβλεπόμενη κίνηση ανά προορισμό το 2021. 
Περίπου το 71% της συνολικής κίνησης αναμένεται να βρίσκεται εντός των κέντρων δεδομένων. Πηγή: Cisco Global Cloud 

Index, 2016-2021. 

1.1 Διασυνδέσεις Κέντρων Δεδομένων 
Το Σχ. 1.3α δείχνει ένα υποδειγματικό κέντρο δεδομένων και το Σχ. 1.3β εμφανίζει το εσωτερικό 

ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων που περιέχει πολλές σειρές ομάδων υπολογιστών. Τα κέντρα 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας σήμερα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους από 100.000 
διακομιστές. Αυτά τα συστήματα τυπικά αλληλοσυνδέονται μετά από τοπολογία δύο επιπέδων, όπως 
απεικονίζεται στο Σχ. 1.3γ. 

Οι σύντομοι σύνδεσμοι μερικών εκατοντάδων μέτρων, που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα στο Σχ. 
1.3γ, χρησιμοποιούν συνήθως ειδικού τύπου laser  (VCSEL) με οπτικές ίνες πολλαπλών τρόπων (MMF) 
λόγω του χαμηλού κόστους κατασκευής, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της ευκολίας σύζευξης 
(coupling) του φωτός στην ίνα, ενώ άλλοι σύνδεσμοι στο κέντρο δεδομένων χρησιμοποιούν ίνες μονού 
τρόπου (SMF), οι οποίες επιτρέπουν τη μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 
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Σε όλη τη διάρκεια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα ασχοληθούμε με  εφαρμογές των 
συνδέσμων των κέντρων δεδομένων όπως τους συνδέσμους που φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα και συνδέουν 
διαφορετικούς διακόπτες σε ένα κέντρο δεδομένων, όπως φαίνεται με πράσινο χρώμα στο Σχ. 1.3γ. Οι 
σύνδεσμοι μεταξύ των κέντρων δεδομένων που φτάνουν έως και τα 100 χιλιόμετρα συνδέουν διακόπτες 
γειτονικών κέντρων δεδομένων και εμφανίζονται στο Σχ. 1.3γ. 

Στα σημερινά κέντρα δεδομένων, αυτοί οι σύνδεσμοι πραγματοποιούνται με πολυπλεξία 
πολλαπλών μηκών κύματος που μεταφέρουν συμβατικά on/off διαμορφωμένα σήματα (OOK). Για 
παράδειγμα, 100 Gbit/s συνδέσεις επιτυγχάνονται με πολυπλεξία τεσσάρων μηκών κύματος, το καθένα 
μεταφέροντας σήματα OOK των 25 Gbit/s. Η πρόβλεψη κίνησης IP που φαίνεται στο σχήμα 1.1 
υποδηλώνει ότι οι σύνδεσμοι των κέντρων δεδομένων θα πρέπει να αναπτύξουν υψηλότερους ρυθμούς 
μετάδοσης ανά μήκος κύματος. Πράγματι, ένας από τους στόχους της βιομηχανίας ήταν η ανάπτυξη 
πομποδεκτών ικανών να μεταδίδουν 100 Gbit/s ανά μήκος κύματος. Ωστόσο, εκτός από την υψηλότερη 
απόδοση ανά μήκος κύματος, οι πομποδέκτες επόμενης γενιάς πιθανότατα θα πρέπει να υπομένουν 
υψηλότερες απώλειες ινών λόγω του μεγαλύτερου μήκους των οπτικών ινών,  μειωμένη ισχύ ανά κανάλι 
με σκοπό την κάλυψη περισσότερων μηκών κύματος, και πιθανούς οπτικούς διακόπτες που θα 
εξισορροπούν την σημαντική ισχύ που καταναλώνουν οι ηλεκτρικοί διακόπτες. Επομένως, η πρόκληση 
των οπτικών συστημάτων επόμενης γενιάς για τα κέντρα δεδομένων είναι να υποστηρίξουν υψηλότερους 
ρυθμούς μετάδοσης ανά μήκος κύματος, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. 

Για να ικανοποιηθούν οι αυστηροί περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας και το κόστος, η 
έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά σε τεχνικές που υλοποιούν άμεση ανίχνευση, δηλαδή, ανίχνευση 
δεδομένων που κωδικοποιούνται στην οπτική ένταση. Το βασικό μειονέκτημα αυτού του είδους 
ανίχνευσης είναι ότι αυτά τα συστήματα αξιοποιούν μόνο έναν βαθμό ελευθερίας του οπτικού καναλιού, 
συγκείμενα την έντασή του. Από την άλλη πλευρά, η σύμφωνη ανίχνευση επιτρέπει τέσσερις βαθμούς 
ελευθερίας, συγκεκριμένα δύο τετραγωνικούς σε δύο πολώσεις, και βελτιώνει την ανοχή θορύβου έως 
και 20 dB συνδυάζοντας ένα ασθενές σήμα με έναν ισχυρό τοπικό ταλαντωτή. Παρ 'όλα αυτά, οι 
εμπορικοί σύμφωνοι πομποδέκτες του σήμερα απαιτούν υψηλής ταχύτητας ADC και DSP, καθιστώντας 
τους ενεργειακά  απαγορευτικούς και δαπανηρούς για εφαρμογές κέντρων δεδομένων. 

 Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει μια πρώτη ιδέα για το πως αυτές οι 
ανάγκες θα εκπληρωθούν. Συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια πρώτη υλοποίηση ενός 
ελεγκτή πόλωσης. Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να εξασφαλίζει την πλήρη καθετότητα των δύο 
συνιστωσών του οπτικού σήματος που λόγω κάποιων φαινομένων στην οπτική ίνα η μία συνιστώσα του 
οπτικού σήματος αναμιγνύεται με την άλλη. Στην συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
μοντελοποίηση της λειτουργίας ενός laser μέσα από την λειτουργία ενός O-PLL. Οι δύο αυτές εφαρμογές 
έχουν στόχο να επιλύσουν προβλήματα με σχεδόν αμιγώς τρόπο καθώς η τετριμμένη λύση μέσω DSP δεν 
είναι πλέον βιώσιμη για εφαρμογές κέντρων δεδομένων.  
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Σχήμα 1.3: (α) Κέντρο δεδομένων μεγάλης κλίμακας, (b) Ράφια διακομιστών εντός κέντρου δεδομένων και (c) Τυπική two-tier 
τοπολογία που επιτρέπει την σύνδεση μεταξύ γειτονικών κέντρων δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 2 Τεχνολογία Σύμφωνων Συστημάτων σε Οπτικές Ίνες 
2.1 Σύμφωνοι πομποδέκτες 

Η σύμφωνη τεχνολογία χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα μακρινών αποστάσεων. 
Ωστόσο, η μείωση του κόστους τέτοιων συσκευών είναι πολύ ενδιαφέρον σε εφαρμογές πιο ευαίσθητες 
στο κόστος αλλά με υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, όπως κέντρα δεδομένων. Σε ένα σύμφωνο 
σύστημα τα δεδομένα προς μετάδοση μπορούν να διαμορφωθούν τόσο στο πλάτος όσο και στη φάση του 
οπτικού σήμα. Το Σχ. 2.1 απεικονίζει μερικά παραδείγματα αστερισμών που σχεδιάζονται σε ένα 
μιγαδικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων πραγματικού και φανταστικού άξονα.  

Από την άλλη πλευρά σε σύμφωνα συστήματα χρησιμοποιούνται δύο διαστάσεις: πλάτος και 
φάση. Για να σχεδιάσουμε τέτοιου είδους δισδιάστατους αστερισμούς χρησιμοποιείται μιγαδικό επίπεδο. 
Το Σχ. 2.1 (b) δείχνει έναν αστερισμό QPSK, στον οποίο οι πληροφορίες κωδικοποιούνται κατά μήκος 
τεσσάρων ισοφασικών αποστάσεων (θ) έχοντας το ίδιο πλάτος (Α).Ένα σύμβολο Sn σε έναν τέτοιο 
αστερισμό μπορεί μαθηματικά να περιγραφεί ως 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜃𝜃𝑛𝑛 ,όπου 𝜃𝜃𝑛𝑛 = 𝜋𝜋

4
∗ 𝑆𝑆, 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐴𝐴, και n∈

{0,1,2,3} για μια μονάδα QPSK 

 

Σχήμα 2.1 Αστερισμοί πάνω στο μιγαδικό επίπεδο 

 

Σχήμα 2.2 Διαφορετικοί Αστερισμοί με την ευκλείδεια απόσταση τους  

Παρ 'όλα αυτά, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2.1 (b) συνήθως ξεχωρίζεται το μιγαδικό σήμα στις δύο 
ορθογώνιες διαστάσεις, δηλαδή, σε φάση (Ι) και τετραγωνική(Q) ως εξής:  

𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜃𝜃 = 𝐴𝐴 ∗ cos(𝜃𝜃) + 𝑗𝑗 ∗ 𝐴𝐴 ∗ sin(𝜃𝜃) = 𝐼𝐼 + 𝑗𝑗 ∗ 𝑄𝑄 (2.1) 

Στο προηγούμενο σχήμα διαμόρφωσης (QPSK), τα δεδομένα κωδικοποιούνται ακριβώς επάνω 
στη φάση του οπτικού σήματος. Ωστόσο, το πλάτος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για τη 
μεταφορά δεδομένων που οδηγούν στην οικογένεια των αστερισμών QAM. Το Σχ. 2.1 (γ) 
αντιπροσωπεύει έναν αστερισμό 16-QAM, ο οποίος κάνει χρήση 16 εξίσου διαχωρισμένων συμβόλων 
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τοποθετημένα σε διαφορετικούς συνδυασμούς φάσης-πλάτους στο μιγαδικό επίπεδο. Αύξηση της τάξης 
των αστερισμών (αριθμός συμβόλων) επιτρέπει υψηλή φασματική απόδοση, δηλαδή περισσότερα bit 
μπορούν να μεταδοθούν μέσα σε ένα μόνο σύμβολο. Για παράδειγμα, αστερισμοί 16-QAM επιτρέπουν 
τη μετάδοση διπλάσιου αριθμού bits ανά σύμβολο (4) από το QPSK (2 δυαδικά ψηφία/σύμβολο). Στο Σχ. 
2.2 εμφανίζονται αστερισμοί για μορφές διαμόρφωσης QPSK, 8-QAM, 16-QAM και 32-QAM, 
υποδεικνύοντας από κάτω τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων ανά σύμβολο που μπορούν να φέρουν κάθε 
μορφή και την ελάχιστη Ευκλείδια απόστασή τους (dmin). Είναι ξεκάθαρο από το Σχ. 2.2 ότι το dmin 
μειώνεται γρήγορα όταν αυξάνεται η πυκνότητα του συμβόλου (τάξη αστερισμού). Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί όσο πιο πυκνά είναι τα σύμβολα μεταξύ τους, τόσο χαμηλότερη η αντοχή στο θόρυβο και τις 
παραμορφώσεις. Επομένως, οι διαταραχές του καναλιού παίζουν μεγάλο ρόλο κατά την επιλογή της 
μορφής διαμόρφωσης που θα χρησιμοποιηθεί. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται η υλοποίηση των 
σύμφωνων πομπών και δεκτών 

2.1.1 Σύμφωνος πομπός 
  Σε σύμφωνα συστήματα μπορεί κανείς να μεταδώσει ανεξάρτητα σήματα μέσω των δύο 
ορθογώνιων καταστάσεων πόλωσης: εγκάρσια ηλεκτρική (TE) και εγκάρσια μαγνητική (TM) λειτουργία, 
για τις οποίες αναφέρονται ως X- και Y-πόλωση, αντίστοιχα. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως πολύπλεξη 
διαίρεσης πόλωσης (PDM) που επιτρέπει τον διπλασιασμό της χωρητικότητας σε σχέση με τα συστήματα 
μονής πόλωσης. Επιπλέον, όπως περιγράφεται παραπάνω, σε κάθε πόλωση μπορούμε τώρα να στείλουμε 
δεδομένα και για τις δύο διαστάσεις του μιγαδικού πεδίου (I και Q), το οποίο προσφέρει συνολικά 
τέσσερις διαθέσιμες διαστάσεις (Ix, Qx, Iy, Qy). Έτσι, τώρα χρειάζονται τέσσερις μετατροπείς από 
ψηφιακό σε αναλογικό σήμα  ( DAC ) και ενισχυτές για την οδήγηση των τεσσάρων εισόδων ενός I/Q-
MZM διπλής πόλωσης (DP), το οποίο είναι ικανό να διαμορφώνει και τα τέσσερα στοιχεία φωτός 
ανεξάρτητα.  

Λέιζερ: Καθώς στα σύμφωνα συστήματα η φάση του φωτός χρησιμοποιείται για διαμόρφωση, οι 
πομποδέκτες απαιτούν λέιζερ με υψηλή συχνότητα και σταθερότητα φάσης, δηλ. με χαμηλό linewidth. 
Τα λέιζερ DFB παρουσιάζουν linewidth τάξης μερικών MHz, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για αστερισμούς χαμηλής τάξης όπως το QPSK αλλά θα απαιτούσαν επιπλέον υλικό 
στο DSP για την παρακολούθηση της φάσης. Επιπλέον, σε σύμφωνα δίκτυα το WDM είναι ανεπτυγμένο 
σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, απαιτούνται λέιζερ με μεγάλη δυνατότητα συντονισμού, το οποίο δεν 
καλύπτουν τα DFB. Οι σύμφωνοι πομποδέκτες υψηλής τεχνολογίας συνήθως χρησιμοποιούν λέιζερ 
εξωτερικής κοιλότητας (ECL). Τα ECL παρέχουν μικρό linewidth της τάξης των 100 kHz . 

 

Σχήμα 2.3 Σχηματικό βασικών λειτουργιών σύμφωνου πομπού 
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Διαμορφωτής: Η διάταξη του DP-I/Q-MZM φαίνεται στο Σχ. 2.4. Το φως μιας πηγής λέιζερ χωρίζεται σε 
δύο I/Q-MZM, το καθένα δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο σήμα για κάθε πόλωση (βλέπε περιοχές με 
ανοιχτό γκρι). Κάθε διαμορφωτής I/Q περιέχει δύο κλάδους (I, Q), καθένας από τους οποίους εκτελεί 
διαμόρφωση πλάτους ενός άξονα (μίας διάστασης). Στη συνέχεια, ένας από τους κλάδους υποβάλλεται 
σε 90° (π/2 rad) μετατόπιση φάσης σε σχέση με τον άλλο κλάδο, παρέχοντας ως εκ τούτου τους 
ορθογώνιους άξονες Ι και Q μετά το συνδυασμό τους. Τέλος και τα δύο οπτικά σήματα με διαφορά 
φάσης πόλωσης 90° συνδυάζονται χρησιμοποιώντας έναν συνδυαστή δέσμης πόλωσης (PBC). 

 

Σχήμα 2.4 I/Q ΜΖΜ  Διαμορφωτής Διπλής πόλωσης 

  Ένας MZM υποστηρίζει τυπικά έναν μοναδικό τρόπο πόλωσης (δηλαδή, Χ- πόλωση). Ως εκ 
τούτου το εκπεμπόμενο οπτικό κύμα από το λέιζερ είναι με μόνον έναν τρόπο πολωμένο. Αυτή η πόλωση 
διατηρείται μέχρι τον διαμορφωτή χρησιμοποιώντας ίνες διατήρησης της πόλωσης. Εξ ου και τα δύο I/Q-
MZM κυκλώματα λειτουργούν με Χ- πολωμένα οπτικά σήματα έως ότου ένα από αυτά περιστραφεί σε 
Υ-πόλωση πριν εισέλθει στο PBC( Power Beam Splitter). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το PBC 
εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περιστρέφεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
περιστροφή. 

Ηλεκτρικά Σήματα: Οι τρέχοντες σύμφωνοι πομποί χρησιμοποιούν DAC υψηλής ανάλυσης που συνήθως 
ενσωματώνονται μαζί με το DSP στο ίδιο ASIC σε τεχνολογία CMOS. Τελευταίοι σύμφωνοι 
πομποδέκτες υψηλής τεχνολογίας εφαρμόζουν DAC τελευταίας τεχνολογίας. Ωστόσο, σε αυτή την 
περίπτωση απαιτούνται τέσσερα DAC. Τελικά η έξοδος κάθε DAC «οδηγεί» κάθε ένα MZM έτσι ώστε 
να διαμορφώσει το οπτικό σήμα κατάλληλα.  

2.1.2 Σύμφωνος δέκτης 
Στα συστήματα IM-DD (Intensity Modulation Direct Detection) μία μόνο φωτοδίοδος είναι 

επαρκής για την ανίχνευση της έντασης του σήματος, δηλαδή μια φωτοδίοδος ανιχνεύει το τετραγωνικό 
μέτρο του πεδίου του σήματος (ένταση). Παρ 'όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι 
πληροφορίες για την φάση που απαιτούνται για τη σύμφωνη λήψη χάνονται. Επομένως, σε σύμφωνα 
συστήματα, το λαμβανόμενο οπτικό σήμα αναμιγνύεται με το οπτικό σήμα ενός λέιζερ συνεχούς 
κύματος, που ονομάζεται τοπικός ταλαντωτής (LO) και λειτουργεί σε μήκος κύματος περίπου ίσο με του 
πομπού. 
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Η λεπτομερής διάταξη ενός σύμφωνου δέκτη φαίνεται στο Σχ. 2.5. Πρώτα τα δύο πολωμένα κάθετα 
μεταξύ τους οπτικά  σήματα του λαμβανόμενου σήματος (S) από-πολυπλέκονται από έναν διαχωριστή 
δέσμης πόλωσης (PBS). Ταυτόχρονα, το φως από τον τοπικός ταλαντωτή (LO) διασχίζει έναν 
διαχωριστή ισχύος (PS) δημιουργώντας δύο δέσμες (LOx, LOy) για να παρεμβαίνει στα σήματα που 
προέρχονται από κάθε πόλωση (Sx, Sy), αντίστοιχα, στα ακόλουθα υβριδικά 90◦. 

 

Σχήμα 2.5  Σχηματικό σύμφωνου δέκτη 

  Από αυτό το σημείο, κάθε πόλωση υφίσταται την ίδια διαδικασία. Το υβριδικό 90◦ δημιουργεί 
τέσσερις διαφορετικές εξόδους: τον τοπικό ταλαντωτή με το σήμα (L+S), τον τοπικό ταλαντωτή με το 
σήμα μετατοπισμένο κατά φάση 90◦ (L+jS), και τον τοπικό ταλαντωτή με τα συμπληρωματικά σήματα 
των δύο τελευταίων, (L-S) και (L-jS). Τα τέσσερα παρεμβαλλόμενα σήματα ανιχνεύονται από δύο ζεύγη 
ισορροπημένων φωτο-ανιχνευτών (BPD). 

2.2 Ομόδυνη και Ετερόδυνη Ανίχνευση  
Υπάρχουν δύο σημαντικές συσκευές που πρέπει να εξηγηθούν πριν περιγραφεί πώς σχεδιάζεται 

ένα σύμφωνο σύστημα. Πρώτον, ένα «οπτικό υβριδικό» περιγράφεται γενικά ως μια συσκευή που μπορεί 
να αναμειγνύει δέσμες φωτός. Δεύτερον, οι ισορροπημένοι φωτο-ανιχνευτές είναι συσκευές που 
βελτιστοποιούν τη μετατροπή των οπτικών πεδίων σε ρεύματα. 

 

2.2.1 Οπτικά υβριδικά  
  Σε ένα σύμφωνο  σύστημα ένα οπτικό υβριδικό είναι αναγκαίο για να συνδυαστεί ένα 

οπτικό σήμα με έναν οπτικό τοπικό ταλαντωτή. Το πιο απλό οπτικό υβριδικό είναι ένας coupler 3dB ( 
συζευκτής ), που ονομάζεται επίσης διαχωριστής δέσμης 50/50 ή 180o υβριδικός. Αυτή η συσκευή μπορεί 
να μοντελοποιηθεί  όπως απεικονίζεται στο Σχήμα : 
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Σχήμα 2.6 Βασική λειτουργία υβριδικού 180° 

 

Εδώ, κάθε ένα από τα δύο πεδία εισόδου χωρίζεται στις δύο θύρες εξόδου και μια μετατόπιση 
φάσης 180° μοιρών εισάγεται σε έναν από τους κλάδους. Μαθηματικά αυτή η συσκευή μπορεί να 
μοντελοποιηθεί ως: 

�𝛦𝛦01𝛦𝛦02
� =

1
√2

�
1 𝑗𝑗
𝑗𝑗 1� �

𝐸𝐸𝑖𝑖1
𝐸𝐸𝑖𝑖2

� (2.2) 

όπου 𝐸𝐸𝑖𝑖1,𝐸𝐸𝑖𝑖2 [V/m] είναι τα οπτικά σήματα στην είσοδο και 𝐸𝐸01, 𝐸𝐸02 [V/m] είναι τα  οπτικά πεδία στην  
έξοδο. Το διάγραμμά του φαίνεται στο παραπάνω σχήμα 2.6. 

Ένα οπτικό υβριδικό 90° είναι μια συσκευή έξι θυρών που χρησιμοποιείται για σύμφωνη 
αποπολύπλεξη ενός οπτικού σήματος (Σχ.  2.7). Αναμειγνύει το εισερχόμενο σήμα με τις τέσσερις 
τετραγωνικές (quadratural) καταστάσεις που εμπεριέχονται στο σήμα αναφοράς που αναπαρίστανται στο 
μιγαδικό επίπεδο όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 
 
2.2.2 Ισορροπημένη φωτο-ανίχνευση 
 Η ισορροπημένη φωτο-ανίχνευση έχει χρησιμοποιηθεί λόγω της υψηλής ευαισθησίας της 

σε σύγκριση με την συμβατική ανίχνευση. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να μετρήσει ή να ανιχνεύσει σήματα 
χαμηλής ισχύος όπου ο κυρίαρχος θόρυβος είναι προσθετικός (additive) και υπάρχει και στους δύο 
κλάδους [2]. 

Σε ένα οπτικό-σύμφωνο σύστημα, η χρήση ισορροπημένων φωτο-ανιχνευτών επιτρέπει τη 
μείωση ή την εξάλειψη του θορύβου από το ηλεκτρικό σήμα, καθώς επίσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση 

Σχήμα 2.7  Βασική λειτουργία υβριδικού 90° 
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της χρήσης της οπτικής ισχύος που παράγεται από τον τοπικό ταλαντωτή. Η ισορροπημένη διαμόρφωση 
υλοποιείται από τη χρήση φωτο-ανιχνευτών με ίδια κβαντική απόδοση σε κάθε μία από τις θύρες εξόδου 
του συζεύκτη. Τα σήματα που προκύπτουν μπορούν να αφαιρεθούν προκειμένου να εξαλειφθεί ο 
θόρυβος που υπάρχει και στους δύο κλάδους (Εικόνα 7). 

 
Σχήμα 2.8 Σχηματικό ισορροπημένης φωτο-ανίχνευσης  

Επιπλέον, η επίδραση των διακυμάνσεων της ισχύος του σήματος εισόδου δεν είναι τόσο 
σημαντική γιατί είναι αμελητέα σε σύγκριση με την ισχύ του ταλαντωτή. Από την άλλη πλευρά, ο 
θόρυβος έντασης από τον τοπικό ταλαντωτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποιότητα της έντασης 
εξόδου  

Επίσης, σε έναν απλό φωτο-ανιχνευτή ένα σημαντικό μέρος της ισχύος χάνεται. Στον 
ισορροπημένο φωτο- ανιχνευτή σχεδόν όλη η ισχύς αξιοποιείται, αυξάνοντας την ευαισθησία των 
υποδοχών σε σύγκριση με τον συμβατικό[4]. 

Στην πράξη, η απόδοση ενός ισορροπημένου φωτο-ανιχνευτή δεν είναι τέλεια λόγω των 
διαφορών στην ανταποκρισιμότητα, στο μήκος της ηλεκτρικής διαδρομής ή σε άλλες μη ιδανικότητες 
των ανιχνευτών. Έτσι, η απόδοση χαρακτηρίζεται από το CMRR (Common Mode Rejection Ratio), το 
οποίο ορίζεται ως η ικανότητα εξασθένισης των κοινών όρων και ενίσχυσης των διαφορικών [3]. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 20 log �
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴
�       [𝐴𝐴𝑑𝑑] 

όπου Ad το διαφορικό κέρδος και As το κοινό κέρδος 
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2.2.3 Μαθηματική περιγραφή Σύμφωνων Συστημάτων 
 

 Η πιο βασική ιδέα σε ένα σύμφωνο σύστημα είναι ότι, στο στάδιο λήψης, το διαμορφωμένο 
οπτικό σήμα αναμιγνύεται με έναν τοπικό ταλαντωτή. Το σχήμα 2.8 δείχνει το βασικό διάγραμμα ενός 
σύμφωνου συστήματος: 

 
Σχήμα 2.9 Σχηματική αναπαράσταση επικοινωνιακής σύμφωνης ζεύξης 

Κατά τη μετάδοση, το φως που προέρχεται από την πηγή λέιζερ διαμορφώνεται από ένα 
ηλεκτρικό σήμα μέσω του διαμορφωτή. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα δημιουργείται με βάση τα προς 
μετάδοση δεδομένα και τη μορφή διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται. Το μεταδιδόμενο οπτικό 𝐸𝐸𝑆𝑆(𝑡𝑡) 
[𝑉𝑉/𝑚𝑚] μπορεί να αναπαρασταθεί ως: 

𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) = �𝑃𝑃𝑠𝑠 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝑠𝑠 ∗  𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡  (2.3) 

όπου 𝑃𝑃𝑆𝑆 [W], 𝑤𝑤𝑆𝑆[𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴/𝐴𝐴] και φ𝑆𝑆[𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴] είναι η ισχύς, η συχνότητα και η φάση του οπτικού σήματος, 
αντίστοιχα. 

 Το σήμα στέλνεται μέσω του καναλιού και στο στάδιο λήψης αναμειγνύεται με το φως που παράγεται 
από τον τοπικό ταλαντωτή (LO), ο οποίος μπορεί να αναπαρασταθεί ως: 

𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡) = �𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗  𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡  (2.4) 

Εδώ, 𝑃𝑃𝐿𝐿0[W], 𝑤𝑤𝐿𝐿0[𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴/𝐴𝐴] και φ𝐿𝐿𝐿𝐿[𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴] είναι η ισχύς, η συχνότητα και η φάση του τοπικού σήματος 
ταλαντωτή [5]. 

Και τα δύο σήματα συνδυάζονται σε ένα οπτικό υβριδικό και οι έξοδοι του αποστέλλονται στον 
ψηφιακό δέκτη. Ανάλογα με τη σχέση μεταξύ των οπτικών συχνοτήτων του σήματος και του τοπικού 
ταλαντωτή υπάρχουν  δύο διαφορετικοί τρόποι  αποδιαμόρφωσης. Στην ετερόδυνη ανίχνευση ισχύει ότι 
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ≠ 𝑤𝑤𝑠𝑠  και η μετατροπή προς τα κάτω (down conversion) πραγματοποιείται σε δύο ξεχωριστά 
βήματα. Ο σύμφωνος ανιχνευτής είναι  1800 υβριδικό, του οποίου οι έξοδοι μετατρέπονται σε ρεύμα 
𝐼𝐼𝐻𝐻𝑒𝑒𝑡𝑡(𝑡𝑡) [A] από έναν μόνο ισορροπημένο φωτο-ανιχνευτή. Η συχνότητα του σήματος εξόδου 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝑤𝑤𝑠𝑠 −
𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 [rad/s]. Το ρεύμα επεξεργάζεται ψηφιακά και η μετάβαση στην στο φάσμα βασικής ζώνης  
πραγματοποιείται με ψηφιακή προς τα κάτω επεξεργασία ( digital down conversion). Τα ρεύματα 
βασικής ζώνης  που προκύπτουν είναι τα 𝐼𝐼𝐻𝐻𝑒𝑒𝑡𝑡,𝐼𝐼(𝑡𝑡)) [A] και 𝐼𝐼𝐻𝐻𝑒𝑒𝑡𝑡,Q(𝑡𝑡) [A], τα οποία αντιστοιχούν στους δύο 
κλάδους (in-phase και quadrature) του αποδιαμορφωτή . 
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Σχήμα 2.10 Ετερόδυνος Δέκτης 

Στην ομόδυνη ανίχνευση και οι δύο συχνότητες ταιριάζουν ακριβώς (𝑤𝑤𝐿𝐿0 = 𝑤𝑤𝑆𝑆 )και η μετατροπή 
προς τα κάτω ( downconversion ) επιτυγχάνεται σε ένα μόνο βήμα. Ο σύμφωνος ανιχνευτής είναι ένα 
υβριδικό 900 του οποίου τα σήματα εξόδου μετατρέπονται σε δύο ρεύματα, 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚,𝐼𝐼(𝑡𝑡)  και 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚,Q(𝑡𝑡), που 
παράγονται από δύο ισορροπημένους φωτο-ανιχνευτές. Τα σήματα εξόδου βασικής ζώνης αποστέλλονται 
στον ψηφιακό δέκτη . 

 

Σχήμα 2.11 Σύμφωνος Δέκτης 

Και οι δύο αρχιτεκτονικές είναι σε θέση να αποδιαμορφώσουν σωστά το μεταδιδόμενο σήμα, 
αλλά το επιτυγχάνουν με δύο διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα 
πρέπει να μελετηθούν τα δύο συστήματα ξεχωριστά. 

 

2.2.4 Ομόδυνη Ανίχνευση 
 

Στην ομόδυνη τεχνική ανίχνευσης, η συχνότητα τοπικών ταλαντωτών 𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿 ισούται ακριβώς με τη 
συχνότητα του πληροφοριακού σήματος. 

 Το εισερχόμενο οπτικό σήμα 𝐸𝐸𝑆𝑆(𝑡𝑡) [V/m] αναμιγνύεται στον δέκτη με το τοπικό σήμα ταλαντωτή 𝐸𝐸𝐿𝐿0(𝑡𝑡) 
[V/m] χρησιμοποιώντας  90°υβριδικό. Αυτό το υβριδικό σχηματίζεται από τέσσερα υβριδικά των 1800 
και έναν μετατοπιστή φάσης 90°. 
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Σχήμα 2.12 Υβριδικό 90° 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜀𝜀𝜎𝜎𝜀𝜀𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ό 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜏𝜏 𝜎𝜎ύ𝜇𝜇𝜇𝜇𝜀𝜀𝜇𝜇𝜎𝜎𝜏𝜏 𝛿𝛿έ𝜀𝜀𝜎𝜎𝜅𝜅 

 

Στο παραπάνω Σχήμα 11 φαίνεται η αρχιτεκτονική ομόδυνης  μετατροπής προς τα κάτω 
(downconvertion) . Για κάθε θύρα αντιστοιχίζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο. Οι θύρες 1 και 2 είναι οι είσοδοι 
της συσκευής, οι οποίες αντιστοιχούν στο εισερχόμενο διαμορφωμένο πεδίο και στο τοπικό πεδίο 
ταλαντωτή: 

𝛦𝛦1(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝐴𝐴(𝑡𝑡) = √𝑃𝑃𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝑠𝑠 ∗  𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡 (2.5) 

𝐸𝐸2(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡) = �𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗  𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 (2.6) 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδανική εξίσωση ζεύκτη: 

�𝐸𝐸01𝐸𝐸02
� =

1
√2

�
1 𝑗𝑗
𝑗𝑗 1� �

E𝑖𝑖1
 Ei2

� (2.2) 

Τα ενδιάμεσα ηλεκτρικά πεδία στις θύρες  3 και 4, 𝐸𝐸3(𝑡𝑡) [V/m] και 𝐸𝐸4(𝑡𝑡) [V/m], μπορούν να εκφραστούν 
ως: 

𝛦𝛦3(𝑡𝑡) =
1
√2

𝐸𝐸𝐴𝐴(𝑡𝑡) (2.7) 

𝛦𝛦4(𝑡𝑡) =
1
√2

𝛦𝛦𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡) (2.8) 

 

Έτσι, τα σήματα εξόδου του ζεύκτη που προκύπτουν, 𝐸𝐸5(𝑡𝑡) [V/m] και𝐸𝐸6(𝑡𝑡) [V/m],, μπορούν να εκφραστούν 
ως 

𝛦𝛦5(𝑡𝑡) =
1
√2

[𝛦𝛦3 + 𝑗𝑗𝛦𝛦4] =
1
2

[𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) + 𝑗𝑗𝛦𝛦𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)] (2.9) 

𝛦𝛦6(𝑡𝑡) =
1
√2

[𝑗𝑗𝛦𝛦3 + 𝛦𝛦4] =
1
2

[𝑗𝑗𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) + 𝛦𝛦𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)] (2.10) 

Συνεπώς η ένταση του στην έξοδο των φωτο-ανιχνευτών 𝐼𝐼5(𝑡𝑡)[𝐴𝐴] και 𝐼𝐼6(𝑡𝑡)[𝐴𝐴] θα ισούται με 

𝛪𝛪5(𝑡𝑡) =  R|E5|2 =
𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 2𝐼𝐼𝑚𝑚{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ }) (2.11) 
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𝛪𝛪6(𝑡𝑡) =  R|E6|2 =
𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 2𝐼𝐼𝑚𝑚{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ }) (2.12) 

Αντίστοιχα με την ίδια διαδικασία τα ηλεκτρικά πεδία στις θύρες 7 και 8, 𝛦𝛦7(𝑡𝑡) [V/m] και 𝛦𝛦8(𝑡𝑡) [V/m], 
μπορούν να εκφραστούν ως: 

𝛦𝛦7(𝑡𝑡) =
𝑗𝑗
√2

∗ 𝑗𝑗𝐸𝐸1(𝑡𝑡) =  −
1
√2

𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) (2.13) 

𝛦𝛦8(𝑡𝑡) =
𝑗𝑗
√2

𝛦𝛦2(𝑡𝑡) =
𝑗𝑗
√2

𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡) (2.14) 

 

Συνεπώς όπως και πριν τα σήματα εξόδου του συζεύκτη θα ισούνται με  

𝛦𝛦9(𝑡𝑡) =
1
√2

[𝛦𝛦7 + 𝑗𝑗𝛦𝛦8] =
1
√2

�−
1
√2

𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) −
1
√2

𝑗𝑗𝛦𝛦𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)� (2.15) 

𝛦𝛦10(𝑡𝑡) =
1
√2

[𝑗𝑗𝛦𝛦7 + 𝛦𝛦8] =
1
2 �
−

𝑗𝑗
√2

𝐸𝐸𝑠𝑠(𝑡𝑡) +
𝑗𝑗
√2

𝛦𝛦𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑡𝑡)� (2.16) 

Με αποτέλεσμα τα ρεύματα στις εξόδους των φωτο-ανιχνευτών να ισούνται με  

𝛪𝛪9(𝑡𝑡) =  R|E9|2 =
𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ + 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑠𝑠∗) = 

𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 2𝐶𝐶𝑒𝑒{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ }) (2.17) 

𝛪𝛪10(𝑡𝑡) =  R|E10|2 =
𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ − 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝑠𝑠∗) = 

𝐶𝐶
4

( |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 −  2𝐶𝐶𝑒𝑒{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ }) (2.18) 

Συμπερασματικά χρησιμοποιώντας ισορροπημένη ανίχνευση τα ρεύματα εξόδου μπορούν να εκφραστούν 

𝐼𝐼ℎ𝐿𝐿𝑜𝑜,𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑠𝑠�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ cos[(𝜇𝜇𝑠𝑠 − 𝜇𝜇𝐿𝐿𝐿𝐿)] (2.19) 

 

𝐼𝐼ℎ𝐿𝐿𝑜𝑜,𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑠𝑠�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ sin[(𝜇𝜇𝑠𝑠 − 𝜇𝜇𝐿𝐿𝐿𝐿)] (2.20) 

 Από την παραπάνω μαθηματική ανάλυση της ομόδυνης ανίχνευσης συμπεραίνεται ότι η έντασης 
των δύο κάθετων μεταξύ τους σημάτων είναι ανάλογη της ισχύς του τοπικού ταλαντωτή. Αυτό βελτιώνει 
πολύ τον λόγο SNR στον δέκτη[5]. 

Ωστόσο ο έλεγχος του τοπικού ταλαντωτή είναι αναγκαίος όπως φαίνεται στις εξισώσεις των 
𝐼𝐼ℎ𝐿𝐿𝑜𝑜,𝐼𝐼(𝑡𝑡) και 𝐼𝐼ℎ𝐿𝐿𝑜𝑜,𝑄𝑄(𝑡𝑡) καθώς οι εντάσεις των δύο ρευμάτων εξαρτώνται άμεσα από την φάση του 
τοπικού ταλαντωτή.  

 Ταυτόχρονα η συχνότητα του σήματος του τοπικού ταλαντωτή θα πρέπει ισούται με την 
συχνότητα του σήματος προς αποπολύπλεξη. Αυτό θέτει αρκετούς περιορισμούς στο σύστημα. 
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2.2.4 Ετερόδυνη Ανίχνευση 
Στην ετερόδυνη ανίχνευση, η συχνότητα τοπικού ταλαντωτή 𝑤𝑤𝐿𝐿0  δεν ισούται με την κεντρική 

συχνότητα 𝑤𝑤𝑆𝑆  οπότε το ανιχνευμένο σήμα βρίσκεται γύρω από μια ενδιάμεση συχνότητα 𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼.

 
Σχήμα 2.13 Απεικόνιση της ενδιάμεσης συχνότητας  

Η ανάλυση των εξισώσεων βασίζεται στο σχήμα αποδιαμόρφωσης που χρησιμοποιεί έναν οπτικό 
συζεύκτη, ο οποίος συνδυάζει το εισερχόμενο σήμα με το σήμα του τοπικού ταλαντωτή.  

 
Σχήμα 2.14 Υβριδικό 180° στο εσωτερικό του σύμφωνου δέκτη 

Θεωρώντας πως  𝐸𝐸1(𝑡𝑡) = 𝛦𝛦𝑠𝑠(𝑡𝑡) και 𝐸𝐸2(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿(t) έχουμε: 

E3(t)  =
1
√2

(𝐸𝐸1 + 𝑗𝑗𝐸𝐸2) =  
1
√2

(𝐸𝐸𝑠𝑠 +  𝑗𝑗𝐸𝐸𝐿𝐿0) (2.21) 

𝐼𝐼3(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗ |𝐸𝐸3(𝑡𝑡)|2 =
𝐶𝐶
2

(|𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 2𝐼𝐼𝑚𝑚{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ }) (2.22) 

Εξάγεται το 𝐼𝐼4(𝑡𝑡) [A] χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση:  

𝐸𝐸4(𝑡𝑡) =
1
√2

(𝑗𝑗𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸2) =
1
√2

�𝑗𝑗𝐸𝐸𝑆𝑆 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑤𝑤𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡� (2.23) 
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𝐼𝐼4(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗ |𝐸𝐸4(𝑡𝑡)|2 = 𝐶𝐶�𝐸𝐸4(𝑡𝑡) ∗ 𝐸𝐸4∗(𝑡𝑡)�

=
𝐶𝐶
2

(|𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 + 𝑗𝑗𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ − 𝑗𝑗(𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ )∗

=
𝐶𝐶
2

(|𝐸𝐸𝑠𝑠|2 + |𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿|2 − 2 Im{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ })

(2.24) 

Εφαρμόζοντας την ισορροπημένη φωτο-ανίχνευση: 

𝐼𝐼het (𝑡𝑡) = 𝐼𝐼3(𝑡𝑡) − 𝐼𝐼4(𝑡𝑡) = 2𝐶𝐶 ∗ Im{𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿∗ } (2.25) 

Αντικαθιστώντας παίρνουμε: 
𝐼𝐼het (𝑡𝑡) = 2𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑆𝑆�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ sin[(𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + (∅𝑆𝑆 − ∅𝐿𝐿𝐿𝐿)] (2.26)  

Είναι εφικτή η αποστολή πληροφοριών σε πλάτος, φάση και συχνότητα χρησιμοποιώντας αυτό το 
σήμα. Επίσης, είναι δυνατό ακόμα να χρησιμοποιηθεί η ισχύς του τοπικού ταλαντωτή για να ενισχυθεί το 
λαμβανόμενο σήμα βελτιώνοντας το SNR. Μετά από οπτική μετατροπή προς τα κάτω σε ενδιάμεση 
συχνότητα, χρειάζεται μια ηλεκτρική αποδιαμόρφωση προκειμένου να εξαχθούν τα οι συνιστώσες I και Q. 
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το ευρέως γνωστό σχήμα Σχήμα 2.13: 

 
Σχήμα 2.15 Ετερόδυνος Αποδιαμορφωτής 

 

Εδώ, οι διαφορετικές εντάσεις μπορούν να εκφραστούν ως: 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 ∗ sin(𝑤𝑤𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡 + ∅𝑅𝑅𝐼𝐼) (2.27) 

𝐼𝐼Het, ,𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑡𝑡) ∗ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼(𝑡𝑡) (2.28) 

𝐼𝐼Het ,𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑡𝑡) ∗ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 ∗ sin �𝑤𝑤𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡 + ∅𝑅𝑅𝐼𝐼 −
𝜋𝜋
2
� (2.29) 

Υποθέτοντας ένα τέλειο ταίριασμα συχνοτήτων μεταξύ των 𝑤𝑤𝐶𝐶𝐼𝐼 και 𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼 είναι δυνατό να εκφραστούν τα 
σήματα της βασικής ζώνης που προκύπτουν και μετά από φιλτράρισμα χαμηλής διέλευσης (low pass) 
λαμβάνονται οι εντάσεις για κάθε κλάδο: 

𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡,𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑆𝑆�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 ∗ cos[(∅𝑆𝑆 − ∅𝐿𝐿𝐿𝐿 − ∅𝑅𝑅𝐼𝐼)] (2.30) 

𝐼𝐼Het ,𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑆𝑆�𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 ∗ sin[(∅𝑆𝑆 − ∅𝐿𝐿𝐿𝐿 − ∅𝑅𝑅𝐼𝐼)] (2.31) 
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Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ενός ετερόδυνου οπτικού συστήματος είναι ότι χρησιμοποιείται 
μόνο ένας ισορροπημένος φωτο-ανιχνευτής και ένα απλό 180ο οπτικό υβριδικό. Ωστόσο, το φωτόρευμα 
στην περίπτωση της ετερόδυνης ανίχνευσης έχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης από την περίπτωση του 
ομόδυνου λόγω του γεγονότος ότι το σήμα πληροφοριών διαμορφώνεται σε ενδιάμεση συχνότητα. Τυπικά, 
αυτή η συχνότητα 𝑤𝑤𝐼𝐼𝐼𝐼 επιλέγεται να είναι κοντά στην τιμή του εύρους ζώνης του σήματος (BW), το οποίο 
σημαίνει ότι το συνολικό απαιτούμενο εύρος ζώνης είναι διπλάσιο για την περίπτωση της ετερόδυνης 
ανίχνευσης. Αυτό προσθέτει μια επιπλέον απαίτηση εύρους ζώνης, διπλασιάζοντας το απαιτούμενο εύρος 
ζώνης σε σχέση με την περίπτωση της ομόδυνης ανίχνευσης[6]. 

 

2.3 Διασπορά πόλωσης σε Οπτικές Ίνες 
2.3.1 Διασπορά τρόπου-πόλωσης 

Στην πράξη, οι οπτικές ίνες δεν είναι απόλυτα συμμετρικά κυκλικές και οι δύο κάθετα πολωμένοι 
τρόποι έχουν ελαφρώς διαφορετικές σταθερές διάδοσης δηλαδή, οι πρακτικές ίνες είναι ελαφρώς 
διαβροχικές (birefringent). Δεδομένου ότι η ενέργεια φωτός ενός παλμού που διαδίδεται σε μια οπτική ίνα 
συνήθως διαχωρίζεται μεταξύ αυτών των δύο τρόπων, η διπλή αυτή διάθλαση προκαλεί εξάπλωση παλμών. 
Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διασπορά τρόπου- πόλωσης (polarization-mode dispersion) (PMD). Αυτό 
είναι, θεωρητικά , παρόμοιο με την εξάπλωση των παλμών στην περίπτωση των πολυτροπικών 
(multimode) οπτικών ινών, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ ασθενέστερο. Θα μελετηθούν οι επιδράσεις 
του PMD στα συστήματα οπτικής επικοινωνίας στην συγκεκριμένη ενότητα. 

Η PMD απεικονίζεται στο σχήμα . Η υπόθεση εδώ είναι ότι οι σταθερές διάδοσης των δύο πολώσεων είναι 
σταθερές σε όλο το μήκος της ίνας. Αν θεωρηθεί ότι η διαφορά στις σταθερές διάδοσης συμβολίζεται με 
𝛥𝛥𝛥𝛥, η διαφορική καθυστέρηση ομάδας (differential group delay) (DGD) λόγω της PMD ανά μονάδα 
μήκους δίνεται από το τύπο 

𝛥𝛥𝜎𝜎 = 𝛥𝛥𝛥𝛥/𝜀𝜀 

Μια τυπική τιμή της DGD είναι Δτ = 0.5 ps/km, το οποίο υποδηλώνει ότι μετά τη διάδοση σε 100 km 
οπτικής ίνας, το συνολικό χρονικό διάστημα θα είναι 50 ps - συγκρίσιμο με την περίοδο bit των 100 ps για 
ένα σύστημα 10 Gb/s. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά ότι η μετάδοση 10 Gb/s δεν θα ήταν εφικτή σε 
οποιεσδήποτε λογικές αποστάσεις λόγω των επιδράσεων της PMD. 

 
Σχήμα 2.16 Διασπορά πόλωσης μέσα σε οπτική ίνα 
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Η ενέργεια του παλμού υποτίθεται ότι είναι κατανεμημένη μεταξύ των δύο κάθετα πολωμένων 
τρόπων, που εμφανίζονται με οριζόντιους και κάθετους παλμούς, στο  Σχ. 2.16(a). Λόγω της 
διαθλαστικότητας των ινών, ένα από αυτά τα συστατικά ταξιδεύει πιο αργά από το άλλο. Αν υποθέσουμε 
ότι η συνιστώσα της οριζόντιας πόλωσης ταξιδεύει πιο αργά από την κάθετη, οι σχετικές θέσεις των 
οριζόντιων και κάθετων παλμών εμφανίζονται στο Σχ. 2.16(b). Ο παλμός έχει διευρυνθεί λόγω της PMD 
αφού η ενέργειά του τώρα εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Ωστόσο, η παραδοχή καθορισμένων σταθερών διάδοσης για κάθε τρόπο πόλωσης είναι μη 
ρεαλιστική για οπτικές ίνες πρακτικού μήκους, καθώς η διαβροχικότητα τους αλλάζει σε τμήματα μέσα 
στην ίνα. (Αλλάζει επίσης με την πάροδο του χρόνου λόγω θερμοκρασίας και άλλων περιβαλλοντικών 
αλλαγών.) Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι οι επιδράσεις της PMD δεν είναι τόσο κακές όσο υποδεικνύει 
αυτό το μοντέλο, καθώς ο χρόνος καθυστέρησης σε διαφορετικά τμήματα των ινών ποικίλλει κατά πολύ 
και τείνει να ακυρώνει ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αντίστροφη εξάρτηση από την 
DGD όχι στο μήκος του συνδέσμου, αλλά στην τετραγωνική ρίζα του μήκους του συνδέσμου. Τυπικές 
τιμές που κυμαίνονται στην περιοχή των 0,1-1 ps/√km [7].  
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Κεφάλαιο 3 Ελεγκτής Πόλωσης 
3.1 Θεωρία Ελεγκτή Πόλωσης 
3.1.1 Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται και εξηγείται η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε για 
τον έλεγχο της πόλωσης του οπτικού σήματος που εισέρχεται στον δέκτη. Για να γίνει όμως κατανοητή η 
υλοποίηση θα προηγηθεί μια συνοπτική ανάλυση της αντίστοιχη θεωρίας[8]. Αυτή θα περιλαμβάνει την 
παρουσίαση των γενικών εξισώσεων διάδοσης επίπεδου ηλεκτρομαγνηκού κύματος σ΄ένα απέραντο, 
ομογενές, γραμμικό και ισότροπο μέσω χωρίς πηγές, την πόλωση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος καθώς 
[8] και μια μαθηματική αναπαράσταση της πόλωσης του που ονομάζεται “Jones vector”[9]. Τέλος θα 
συμπεριληφθεί μια μικρή αναφορά στα αντίστοιχα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή 
της πόλωσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

3.1.2 Διάδοση επίπεδου κύματος  
Ξεκινάει η ανάλυση με την επίλυση των εξισώσεων Helmholtz.  

∇2�̇�𝑯 − 𝛾𝛾2�̇�𝜢 = 0 (3.1) 

∇2�̇�𝜠 − 𝛾𝛾2�̇�𝜠 = 0 (3.2) 

όπου έστω ότι το 𝛾𝛾2 ισούται με 𝛾𝛾2 = 𝑗𝑗𝜀𝜀𝜇𝜇( 𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜀𝜀𝜀𝜀) =  −𝜀𝜀2𝜇𝜇𝜀𝜀 + 𝑗𝑗𝜀𝜀𝜇𝜇𝜎𝜎.                                                     
Στην περίπτωση που τα διανύσματα �̇�𝜠 και �̇�𝑯 είναι συναρτήσεις μόνο μιας χωρικής μεταβλητής ( πχ. της z 
) τότε προκύπτει η έννοια του επίπεδου κύματος[8].  

Όταν λοιπόν ένα επίπεδο κύμα που διαδίδεται στην κατεύθυνση του άξονα z και επειδή τα 
διανύσματα �̇�𝜠 και �̇�𝑯 διανύσματα �̇�𝜠 και �̇�𝑯 είναι συναρτήσεις μόνο της συντεταγμένης z ισχύει:  

𝜠𝜠�̇�𝒛 =  𝑯𝑯𝒛𝒛̇ =  𝜕𝜕�̇�𝜠
𝜕𝜕𝜕𝜕

 =  𝜕𝜕�̇�𝜠
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 =  𝜕𝜕�̇�𝜠
𝜕𝜕𝜕𝜕

 =  𝜕𝜕�̇�𝜠
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 =  𝜕𝜕�̇�𝑯
𝜕𝜕𝜕𝜕

 =  𝜕𝜕�̇�𝑯
𝜕𝜕𝜕𝜕2

 =  𝜕𝜕�̇�𝑯
𝜕𝜕𝜕𝜕

 =  𝜕𝜕�̇�𝑯
𝜕𝜕𝜕𝜕2

= 0 (3.3)  

            Αν τώρα στις (3.1) και (3.2) αντικατασταθεί η μερική παράγωγος ως προς z με την ολική 
παράγωγο λόγω της (3.3) και μόνο για τις δύο μη μηδενικές συνιστώσες των διανυσμάτων �̇�𝜠 και �̇�𝑯 τότε 
προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις: 

𝐴𝐴2�̇�𝛨𝜕𝜕
𝐴𝐴𝑧𝑧2

− 𝛾𝛾2�̇�𝛨𝜕𝜕 = 0 (3.4) 

𝐴𝐴2�̇�𝛨𝜕𝜕
𝐴𝐴𝑧𝑧2

− 𝛾𝛾2�̇�𝛨𝜕𝜕 = 0 (3.5) 

𝐴𝐴2𝐸𝐸𝜕𝜕
𝐴𝐴𝑧𝑧2

− 𝛾𝛾2�̇�𝐸𝜕𝜕 = 0 (3.6) 

𝐴𝐴2�̇�𝐸𝜕𝜕
𝐴𝐴𝑧𝑧2

− 𝛾𝛾2�̇�𝐸𝜕𝜕 = 0 (3.7) 
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Τελικά ο προσδιορισμός των μεγεθών του πεδίου ανάγεται στην επίλυση των (3.4) , (3.5), (3.6), (3.7) 

Έστω για άπειρο, ομογενές, γραμμικό και ισότροπο μέσο με μηδενική αγωγιμότητα ( σ = 0 ) τότε θα 
ισχύει: 

𝛾𝛾2 =  −𝜀𝜀2𝜇𝜇𝜀𝜀 = (±𝑗𝑗𝛥𝛥) (3.8) 

όπου το μέγεθος β ( 𝛥𝛥 = 𝜀𝜀√𝜇𝜇𝜀𝜀 ) είναι γνωστό ως φασική σταθερά διάδοσης κύματος. Αντικαθιστώντας 
στις (3.4), (3.5), (3.6), (3.7) με βάση την (3.8) τότε προκύπτουν 4 απλές γραμμικές ομογενείς εξισώσεις 
δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Οι γενικές λύσεις αυτών των εξισώσεων είναι οι εξής:  

�̇�𝜠𝒙𝒙 =  𝑬𝑬𝒙𝒙+𝒆𝒆−𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛  +  𝑬𝑬𝒙𝒙− 𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛 (3.9) 

 

�̇�𝑯𝒙𝒙 =  𝑯𝑯𝒙𝒙
+𝒆𝒆−𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛  +  𝑯𝑯𝒙𝒙

− 𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛 (3.10) 

�̇�𝑯𝒙𝒙 =  𝑯𝑯𝒙𝒙
+𝒆𝒆−𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛  +  𝑯𝑯𝒙𝒙

− 𝒆𝒆𝒋𝒋𝒋𝒋𝒛𝒛 (3.11) 

Όπου οι συντελεστές 𝑬𝑬𝒙𝒙±,𝑬𝑬𝒚𝒚±, 𝑯𝑯𝒙𝒙
±,𝑯𝑯𝒚𝒚

± υπολογίζονται με χρήση των οριακών συνθηκών του εκάστοτε 
προβλήματος και με την συσχέτιση των διανυσμάτων �̇�𝜠 και �̇�𝑯 μέσω των εξισώσεων Maxwell. Όμως αν 
χρησιμοποιηθούν μόνο οι εξισώσεις του Maxwell, οι συντελεστές αυτοί  
συνδέονται μεταξύ σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

𝑬𝑬𝒙𝒙+ = 𝜅𝜅𝑯𝑯𝒚𝒚
+ (3.12)  

𝑬𝑬𝒚𝒚+ = −𝜅𝜅𝑯𝑯𝒙𝒙
+ (3.13) 

𝑬𝑬𝒙𝒙− = −𝜅𝜅𝑯𝑯𝒚𝒚
− (3.14)  

𝑬𝑬𝒚𝒚− = 𝜅𝜅𝑯𝑯𝒙𝒙
− (3.15) 

όπου  𝜅𝜅 =  �𝜇𝜇
𝜀𝜀
 .   

            Για την μελέτη ενός επίπεδου κύματος το οποίο διαδίδεται προς τα θετικά του άξονα z και αν για 
ευκολία η ηλεκτρική πεδιακή ένταση Ε είναι παράλληλη προς τον άξονα x τότε:  

�̇�𝜠 =  𝛦𝛦�̇�𝜕  𝒙𝒙� = 𝐸𝐸𝜕𝜕+ 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒙𝒙� (3.16) 

�̇�𝑯 =  𝐻𝐻�̇�𝜕 𝒚𝒚� = 𝐻𝐻𝜕𝜕+ 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒚𝒚� =  
𝐸𝐸𝜕𝜕+

η
 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒚𝒚� (3.17) 

             Ακόμα έστω ότι το 𝐸𝐸𝜕𝜕+ = 𝛦𝛦0𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑  τότε ης στιγμιαία τιμή της πεδιακής έντα- 
ση θα είναι: 

𝐸𝐸(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑒𝑒��̇�𝜠𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑡𝑡� = 𝐶𝐶𝑒𝑒�𝐸𝐸0𝑒𝑒𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗+𝜑𝜑)�𝒙𝒙� (3.18)  

ή   

𝑬𝑬(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝑧𝑧 + 𝜇𝜇)𝒙𝒙� (3.19)  

             Αντίστοιχα μπορεί να δειχθεί ότι και η τιμή της μαγνητικής πεδιακής έντασης H ισούται με:  
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𝜢𝜢(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐻𝐻0
𝜂𝜂

cos(𝜀𝜀𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝑧𝑧 + 𝜇𝜇)𝒚𝒚� (3.20) 

  

 

  3.1.3 Πόλωση επίπεδου κύματος   
 Ένα επίπεδο κύμα που το πέρας των διανυσμάτων 𝑬𝑬 και 𝜢𝜢 στα επίπεδα κάθετα προς την διεύθυνση 
διάδοσης διαγράφει συγκεκριμένες τροχιές λέγεται πολωμένο κύμα. Αυτά τα κύματα θα αναλυθούν στην 
συνέχεια και θα μελετηθούν στο παρόν κεφάλαιο. Επειδή το μαγνητικό πεδίο 𝜢𝜢 είναι πάντα κάθετο στο 
ηλεκτρικό 𝑬𝑬 για ευκολία δεν θα συμπεριληφθεί στην ανάλυση το 𝜢𝜢 και θα η ανάλυση θα επικεντρωθεί 
μόνο στην μαθηματική περιγραφή του 𝑬𝑬[8].  

Αρχικά ένα επίπεδο κύμα που τα μεγέθη του εμφανίζουν ημιτονοειδή χρονική μεταβολή και 
διαδίδεται κατά την θετική κατεύθυνση του άξονα z. Έστω 
ότι το ηλεκτρικό πεδίο έχει συνιστώσες τόσο στον άξονα χ όσο και στον y τότε η γενική μαθηματική 
περιγραφή αυτού του σήματος είναι η εξής: 

�̇�𝜠 = 𝛦𝛦𝜕𝜕+𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒙𝒙� + 𝛦𝛦𝜕𝜕+𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒚𝒚� (3.21) 
  

Έστω ότι τα πλάτη των συνιστωσών 𝛦𝛦𝜕𝜕+ και 𝛦𝛦𝜕𝜕+ είναι μιγαδικοί αριθμοί με πλάτη 𝛦𝛦0𝜕𝜕+ ,  𝛦𝛦0𝜕𝜕+  και 
φάσεις 𝜇𝜇𝜕𝜕 ,𝜇𝜇𝜕𝜕 αντίστοιχα η (3.22) τότε η ηλεκτρική πεδιακή ένταση μπορεί να γραφεί ως εξής:  

𝑬𝑬(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑒𝑒��̇�𝜠𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑡𝑡� =  𝛦𝛦0𝜕𝜕 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝑧𝑧 + 𝜇𝜇𝜕𝜕)𝒙𝒙� + 𝛦𝛦0𝜕𝜕 cos�𝜀𝜀𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝑧𝑧 + 𝜇𝜇𝜕𝜕� 𝒚𝒚� (𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐) 
   

Τελικά για ευκολία έστω ότι 𝜇𝜇𝜕𝜕 = 0 και 𝜇𝜇𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 τότε οι στιγμιαίες τιμές των συνιστωσών 𝛦𝛦𝜕𝜕+ και 𝛦𝛦𝜕𝜕+ 
δίνονται από τις σχέσεις:  

𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0𝜕𝜕 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡) ,𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0𝜕𝜕 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜇𝜇) (3.23) − (3.24)  

Με βάση το μέτρο και την γωνία που διαγράφει ο μιγαδικός αριθμός Ε τα κύματα κατηγοριοποιούνται 
σε γραμμικά, κυκλικά και ελλειπτικά πολωμένα. 

 Στα γραμμικά πολωμένα κύματα το διάνυσμα της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης Ε έχει 
πάντα σταθερή διεύθυνση . Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 

𝜇𝜇 = 0 ή 𝜇𝜇 = ±𝜋𝜋 (3.25)  

Πράγματι για 𝜇𝜇 = 0 η γωνία θ(t) που σχηματίζει το διάνυσμα Ε ισούται με βάση τις (3.24-3.25) ισούται 
με:  

𝜃𝜃(𝑡𝑡) = tan−1 �
𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡)
𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡)�

= tan−1 �
𝐸𝐸0𝜕𝜕(𝑡𝑡)
𝐸𝐸0𝜕𝜕(𝑡𝑡)�

= 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑆𝑆𝐴𝐴𝑡𝑡. (3.26) 

Αντίστοιχα ισχύει και για 𝜇𝜇 = ±𝜋𝜋. 

 Στα κυκλικά πολωμένα κύματα τα πλάτη των συναρτήσεων 𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡), 𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡) είναι ίσα μεταξύ τους 
και η φασική τους απόκλιση ισούται με ± 𝜋𝜋

2
. Όντως για 𝜇𝜇 = 𝜋𝜋/2 και 𝛦𝛦0𝜕𝜕 = 𝐸𝐸0𝜕𝜕 = 𝐸𝐸0 θα έχουμε: 

𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡) (3.27) 
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𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸0𝜕𝜕 cos �𝜀𝜀𝑡𝑡 +
𝜋𝜋
2
� =  −𝛦𝛦0𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(𝜀𝜀𝑡𝑡) (3.28) 

Συνεπώς το μέτρο και η γωνία θ(t) που θα σχηματίζει το διάνυσμα Ε θα ισούται με:  

 

𝜃𝜃(𝑡𝑡) = tan−1 �
𝛦𝛦𝜕𝜕(𝑡𝑡)
𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡)�

= tan−1 �−
𝐸𝐸0 sin(𝜀𝜀𝑡𝑡)
𝐸𝐸0 cos(𝜀𝜀𝑡𝑡)�

= tan−1(− tan(𝜀𝜀𝑡𝑡)) = −𝜀𝜀𝑡𝑡 (3.29) 

𝐸𝐸2 = 𝐸𝐸𝜕𝜕2 + 𝐸𝐸𝜕𝜕2 = 𝐸𝐸02 (3.30) 

Παρατηρείται λοιπόν ότι καθώς το μέτρο είναι σταθερό στην διάρκεια του χρόνου και η γωνία που 
διαγράφει έχει γραμμική σχέση συναρτήσει του χρόνου συνεπάγεται ότι η τροχιά που διαγράφει το 
διάνυσμα Ε να αποτελεί κύκλο.  

 Στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις η πρώτη υπόθεση ήταν ότι τα μέτρα των συνιστωσών της 
ηλεκτρικής πεδιακής έντασης  Ε είναι ίσα μεταξύ τους. Στην γενική περίπτωση που δεν ισχύει η ισότητα, 
ισχύει το εξής: 

𝛦𝛦𝑦𝑦
𝐻𝐻0𝑦𝑦

= cos(𝜀𝜀𝑡𝑡) cos(𝜇𝜇) − sin(𝜀𝜀𝑡𝑡)sin(𝜇𝜇) = 𝛦𝛦𝑥𝑥
𝐻𝐻0𝑥𝑥

cos(𝜇𝜇) − sin(𝜀𝜀𝑡𝑡)sin(𝜇𝜇)  ⇔   

⇔ sin(𝜇𝜇)sin(𝜀𝜀𝑡𝑡) =
𝛦𝛦𝜕𝜕
𝐸𝐸0𝜕𝜕

cos(𝜇𝜇) −  
𝛦𝛦𝜕𝜕
𝐸𝐸0𝜕𝜕

(3.31) 

Και πολλαπλασιάζοντας την  (3.28) με sinφ προκύπτει εύκολα η παρακάτω σχέση: 

sin(φ) cos(𝜀𝜀𝑡𝑡) = sin(φ) 
𝛦𝛦𝜕𝜕
𝐸𝐸0𝜕𝜕

(3.32) 

Συνεπώς υψώνοντας στο τετράγωνο και πολλαπλασιάζοντας και προσθέτοντας κατά μέλη τις (3.32) και 
(3.33) θα προκύψει η εξής εξίσωση 

𝛦𝛦𝜕𝜕2

𝐸𝐸0𝜕𝜕2
−

2𝛦𝛦𝜕𝜕𝐸𝐸𝜕𝜕
𝐸𝐸0𝜕𝜕𝐸𝐸0𝜕𝜕

cos(𝜇𝜇) +
𝛦𝛦𝜕𝜕2

𝛦𝛦0𝜕𝜕2
= sin2(𝜇𝜇) (3.33) 

Συμπεραίνουμε λοιπόν από την παραπάνω εξίσωση ότι στην γενική περίπτωση το διάνυσμα Ε διαγράφη 
ελλειπτική τροχιά και συνεπώς το αντίστοιχο κύμα λέγεται ότι είναι ελλειπτικά πολωμένο. 

Η γωνία θ(t) που θα σχηματίζει με τον άξονα x δίνεται από την σχέση: 

tan�𝜃𝜃(𝑡𝑡)� =
𝛦𝛦𝜕𝜕(𝑡𝑡)
𝐸𝐸𝜕𝜕(𝑡𝑡)

=
𝛦𝛦0𝜕𝜕
𝐸𝐸0𝜕𝜕

cos(𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜇𝜇)
cos(𝜀𝜀𝑡𝑡)

 (3.34) 

       

 

 3.1.4 Αναπαράσταση πόλωσης μέσω πινάκων 
 

 Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο η μιγαδική αναπαράσταση του ηλεκτρικό πεδίου ενός 
επίπεδου κύματος μπορεί να γραφτεί ως εξής:  
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�̇�𝜠 = 𝛦𝛦𝜕𝜕+𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒙𝒙� + 𝛦𝛦𝜕𝜕+𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝒚𝒚� (3.35) 

όπου τα πλάτη των συνιστωσών 𝛦𝛦𝜕𝜕+ και 𝛦𝛦𝜕𝜕+ είναι μιγαδικοί αριθμοί με πλάτη 𝛦𝛦0𝜕𝜕+ ,  𝛦𝛦0𝜕𝜕+  και φάσεις 𝜇𝜇𝜕𝜕 ,𝜇𝜇𝜕𝜕 
αντίστοιχα. Ένας τρόπος αναπαράστασης των δύο μιγαδικών συνιστωσών σε μορφή πίνακα είναι 
γνωστός ως Jones vector και είναι ο εξής[9]:  

�
𝛦𝛦0𝜕𝜕
𝛦𝛦0𝜕𝜕�

= �
𝛦𝛦0𝜕𝜕𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝑥𝑥
𝛦𝛦0𝜕𝜕𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑𝑦𝑦

� (3.36) 

Η κανονικοποιημένη μορφή του μπορεί να εξαχθεί αν διαιρεθεί με την ρίζα του αθροί- 
σματος των τετραγώνων των δύο πλατών ( ( |𝛦𝛦0𝜕𝜕|2  + �𝛦𝛦0𝜕𝜕�

2)1/2  . Για παράδειγμα:  

�𝛢𝛢0� = 𝛢𝛢 �10� (3.37) 

ο παραπάνω πίνακας αντιπροσωπεύει ένα γραμμικό κύμα στην διεύθυνση του άξονα 𝒙𝒙�. Ενώ αντίστοιχα ο 
πίνακας: 

�0𝛢𝛢� = 𝛢𝛢 �01� (3.38) 

Αναπαριστά ένα κύμα που είναι γραμμικά πολωμένο στην διεύθυνση  𝒚𝒚�.  
Τέλος ο πίνακας:  

�𝛢𝛢𝛢𝛢� = ��𝛢𝛢2 + 𝛢𝛢2�
1
2 �11� =

1
√2𝐴𝐴

�11� (3.39) 

Αναπαριστά ένα γραμμικά πολωμένο κύμα το οποίο σχηματίζει γωνία με τον άξονα των 𝒙𝒙� 45°. 

Ακόμα για να περιγραφεί ένα κύμα που είναι κυκλικά πολωμένο θα πρέπει να υπενθυμιθεί ότι η διαφορά 
φάσης μεταξύ των 2 κάθετων συνιστωσών είναι π/2 και έχουν ίσα πλάτη. Συνεπώς θα ισχύει:  

   

�
𝛦𝛦0𝜕𝜕
𝛦𝛦0𝜕𝜕�

= �
𝛦𝛦0𝜕𝜕

𝛦𝛦0𝜕𝜕𝑒𝑒
𝑗𝑗𝜋𝜋
2
� = �

𝛦𝛦0𝜕𝜕

𝛦𝛦0𝜕𝜕𝑒𝑒
𝑗𝑗𝜋𝜋
2
� = �

𝛦𝛦0𝜕𝜕

𝛦𝛦0𝜕𝜕𝑒𝑒
𝑗𝑗𝜋𝜋
2
� =

1
√2𝐸𝐸0𝜕𝜕

�1𝑖𝑖 � (3.40) 

Οι δύο πιο σημαντικές εφαρμογές των πινάκων και διανυσμάτων Jones είναι η πρόσθεση δύο 
κυμάτων με διαφορετική πόλωση το καθένα και το τελικό κύμα που θα παραχθεί αλλά και η επίδραση 
που θα επιφέρει στο κύμα η εισαγωγή του σε ένα οπτικό στοιχείο.  

Στην πρώτη περίπτωση αν γίνει η υπόθεση ότι θέλουμε να προσθέσουμε δύο κύματα εκ των 
οποίων το ένα είναι αριστερόστροφα πολωμένα και το δεύτερο δεξιόστροφα τότε με βάση τα διανύσματα 
Jones θα ισχύει ότι:  

� 1
−𝑖𝑖� + �1𝑖𝑖 � =  � 1 + 1

−𝑖𝑖 + 𝑖𝑖� = 2 �10� (3.41) 

Συνεπώς προκύπτει ότι το αποτέλεσμα από την πρόσθεση είναι ένα γραμμικά πολωμένο κύμα στην x 
διεύθυνση με διπλάσιο πλάτος από το πλάτος που είχε το κάθε ένα ξεχωριστά. 

 Στην δεύτερη περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διανύσματα Jones για να 
μελετήσουμε την επίδραση που έχουν όταν εξέρχονται τα κύματα από οπτικά στοιχεία. Τα οπτικά 
στοιχεία αυτά που περιγράφονται μέσω των πινάκων Jones μπορεί να είναι γραμμικοί πολωτές , κυκλικοί 
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πολωτές , καθυστερειτές φάσης κλπ. Σύμφωνα με το πίνακα από κάτω οι πίνακες Jones 
χρησιμοποιούνται ως εξής, έστω ότι ένα κύμα έχει διάνυσμα Jones  �𝛢𝛢𝑑𝑑� και το κύμα που εξέρχεται από το 

οπτικό στοιχείο έχει διάνυσμα Jones �𝛢𝛢′
𝛣𝛣′
�. Τότε ισχύει η σχέση: 

�𝑟𝑟 𝑏𝑏
𝑐𝑐 𝐴𝐴� �

𝛢𝛢
𝛣𝛣� = �𝛢𝛢

′

𝛣𝛣′�
(3.42) 

και γενικά ισχύει ότι μια σειρά από οπτικά στοιχεία συνδεδεμένα το ένα δίπλα στο άλλο το αποτέλεσμα 
θα είναι: 

�𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑛𝑛

�      .    .    .   �𝑟𝑟1 𝑏𝑏1
𝑐𝑐1 𝐴𝐴1

� �𝛢𝛢𝛣𝛣� = �𝛢𝛢
′

𝛣𝛣′�
(3.43) 

 

Τέλος για τα ιδιοδιανύσματα των πινάκων Jones.  Ιδιοδιάνυσμα ενός πίνακα ορίζεται ως το 
διάνυσμα το οποίο όταν πολλαπλασιαστεί με τον πίνακα δίνει το ίδιο διάνυσμα πολλαπλασιασμένο με 
έναν σταθερό αριθμό. Στην περίπτωση αυτή το ιδιοδιάνυσμα ενός πίνακα Jones μπορεί να γραφεί ως 
εξής:
 

�𝑟𝑟 𝑏𝑏
𝑐𝑐 𝐴𝐴� �

𝛢𝛢
𝛣𝛣� = 𝜆𝜆 �𝛢𝛢𝛣𝛣� (3.44) 

Η σταθερά λ που μπορεί να είναι πραγματικός είτε μιγαδικός ονομάζεται ιδιοτιμή. Πρακτικά 
ιδιοδιάνυσμα ενός συγκεκριμένου πίνακα Jones περιγράφει την πόλωση που πρέπει να έχει ένα κύμα που 
θα περάσει μέσα από το συγκεκριμένο οπτικό στοιχείο με τον συγκεκριμένο πίνακα και δεν θα αλλάξει η 
πόλωση του.[9]  

 Δύο από τα πιο πολυσύχναστα και χρήσιμα οπτικά στοιχεία ονομάζονται Quarter-wave Plate και 
Half-wave Plate. Το πρώτο οπτικό στοιχείο χρησιμοποιείται για να προσδώσει στις 2 κάθετες συνιστώσες 
ενός οπτικού κύματος διαφορά φάσης 𝜋𝜋/2. Αυτή η διαφορά φάσης θα μετατρέψει το σήμα από γραμμικά 
πολωμένο σε κυκλικά πολωμένο. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την παρουσία κρυστάλλων οι 
οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικούς δείκτες διάθλασης για τις 2 κάθετες πολώσεις. Συνεπώς αναλόγως 
την διαφορά των δύο δεικτών διάθλασης και του μήκους του οπτικού στοιχείο  στην διεύθυνση της 
διάδοσης του κύματος προκύπτει και διαφορετική διαφορά φάσης στις δύο συνιστώσες του ηλεκτρικού 
πεδίου. Ειδικότερα για 𝑆𝑆1,𝑆𝑆2 οι δύο διαφορετικοί δείκτες διάθλασης και 𝐴𝐴 το μήκος του οπτικού 
στοιχείου τότε για να προκύψει διαφορά φάσης 𝜋𝜋/2 θα πρέπει να ισχύει αυτή η σχέση:  

𝐴𝐴 =
𝜆𝜆0

4(𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆2)
 

 Όπου το 𝜆𝜆0 αντιστοιχεί στο μήκος κύματος στο κενό. 

Αντίστοιχα στο half-wave plate ο σκοπός αυτού του οπτικού στοιχείου είναι να αντιστρέψει το πρόσημο 
σε μία από τις δύο πολώσεις. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να προσδώσει διαφορά φάσης μεταξύ 
των δύο συνιστωσών 𝜋𝜋. Όπως και με το quarter-wave plate το μήκος του οπτικού στοιχείου για να 
επιτευχθεί αυτό ορίζεται από στην σχέση 

   

𝐴𝐴 =
𝜆𝜆0

2(𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆2)
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Σχήμα 3.1 2 Σε σειρά περιστρεφόμενα Quarter-Wave Plates 

Σχήμα 3.2 2 σε σειρά περιστρεφόμενα Quarter-wave Plates που ενδιάμεσα 
τους θα συμπεριλαμβάνεται και 1 περιστρεφόμενο Half-Wave Plate 

Σχήμα 3.3 1 Περιστρεφόμενο Quarter – wave Plate σε σειρά με 1 Half wave 
Plate 

 

3.1.5 Ελεγκτής Πόλωσης 
Ο ελεγκτής πόλωσης είναι ένα σύστημα από οπτικά στοιχεία που έχουν στόχο την μετατροπή της 

πόλωσης ενός εισερχόμενου κύματος. Χρησιμοποιείται για να μετατρέψει την πόλωση ενός πολωμένου ( 
ή και μη-πολωμένου ) κύματος σε συγκεκριμένη κατάσταση πόλωσης SOP ( State-of-Polarization). 
Ιστορικά η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος γινόταν με την χρήση περιστρεφόμενων οπτικών πλακών 
(wave plates). Οι 3 πιο ευρέως γνωστοί τρόποι υλοποίησης είναι οι εξής: 

• 2 σε σειρά περιστρεφόμενοι Quarter-Wave Plates 
• 2 σε σειρά περιστρεφόμενοι Quarter-Wave Plate που ενδιάμεσα τους θα συμπεριλαμβάνεται 

και 1 περιστρεφόμενο Half-Wave Plate 
• 1 περιστρεφόμενο Quarter-Wave Plate σε σειρά με 1 περιστρεφόμενο Half-Wave Plate 

Τα αντίστοιχα σχήματα φαίνονται παρακάτω: 
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Σχήμα 3.4 Σχηματικό ενός ελεγκτή πόλωσης που χρησιμοποιεί 3 Phase Shifters 
ελεγχόμενους από 3 διαφορετικές τάσεις και 2 50/50 couplers  

 Λόγω της ανάγκης για σχεδίαση οπτικών κυκλωμάτων τα οποία καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν 
μικρότερο μέγεθος πρακτικά τα παραπάνω περιστρεφόμενα κυκλώματα υλοποιούνται μέσω οπτικών 
κυματοδηγών με αποτέλεσμα να μπορούν να υλοποιηθούν πάνω σε πλατφόρμες πυριτίου. Παρόλα αυτά οι 
πίνακες Jones που περιγράφουν το συνολικό σύστημα δεν αλλάζουν σε σχέση με το σύστημα από 
συμβατικά περιστρεφόμενα κυκλώματα έτσι ώστε η αρχιτεκτονική σχεδίασης του ελεγκτή να παραμένει η 
ίδια[10]. 

 Ένας από τους πιο πολυσύχναστους τρόπους σχεδίασης ενός ελεγκτή πόλωσης σε πυρίτιο είναι με 
τον συνδυασμό 2 κυκλωμάτων που ονομάζονται Tunable Couplers και Phase Shifters [11] ,[12], [13] . Ο 
ελεγκτής πόλωσης για να μπορέσει να μετατρέψει ένα οπτικό κύμα σε oποιαδήποτε πόλωση είναι θεμιτή 
πρέπει να παρουσιάζει 3 βαθμούς ελευθερίας. Ένας χαρακτηριστικός συνδυασμός από 1 Tunable Coupler 
και 2 Phase Shifters παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Η πιο διαδεδομένη σχεδίαση ενός tunable 
coupler είναι αυτή που υλοποιείται μέσω 2 50/50 Coupler και ενός Phase Shifter. 

 

 

 

 

 

Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας Jones για έναν phase shifter είναι �𝑒𝑒
𝑗𝑗𝜑𝜑 0
0 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝜑𝜑

� και για έναν tunable coupler 

είναι �
𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃 −𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃
−𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃 � ο συνολικός πίνακας που περιγράφει αυτόν τον ελεγκτή είναι ο εξής:  

� 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1+𝜑𝜑0) −𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1−𝜑𝜑0)

−𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1−𝜑𝜑0) 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1+𝜑𝜑0) � (3.45) 

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο συνολικός πίνακας παρουσιάζει 3 βαθμούς ελευθερίας μέσω των 3 
ανεξάρτητων παραμέτρων που μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα για να μετατρέψουν την επιθυμητή 
πόλωση στον εισερχόμενο κύμα[13].  
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3.2 Σχεδίαση Ελεγκτή Πόλωσης  
3.2.1 Βασική Ιδέα σχεδίασης Ελεγκτή Πόλωσης  
 Τον παρόν κεφάλαιο θα περιγράψει την βασική ιδέα που βασίστηκε η σχεδίαση του ελεγκτή 
πόλωσης στα πλαίσια της διπλωματικής. Ο στόχος του ελεγκτή πόλωσης στο οπτικό επικοινωνιακό 
σύστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη είναι να πετύχει την αποπολύπλεξη και την αναδιαμόρφωση 
των δύο κάθετων συνιστωσών του οπτικού σήματος που λαμβάνει ο δέκτης ώστε να αντισταθμιστούν 
όλες οι παραμορφώσεις που έχει επιβάλει η οπτική ίνα[13]: 

 

 

Σχήμα  3.5 Σχεδιάγραμμα της βασικής ιδέας σχεδίασης του ελεγκτή πόλωσης 

 

Με βάση το σχήμα προκύπτει ότι ο πομπός εισάγει στην ΧΙ συνιστώσα ένα σήμα των 50kHz. Αυτή 
η συνιστώσα θα αποτελέσει την βάση για την διαδικασία εύρεσης των σωστών παραμέτρων για την 
αντιμετώπιση των παραμορφώσεων που επιβάλλει η οπτική ίνα στο κύμα. Όπως φαίνεται στο σχήμα το 
οπτικό σήμα εξέρχεται από οπτική ίνα, και με την χρήση  ενός διαχωριστή κύματος ( Polarization Beam 
Splitter ) και ενός μετατροπέα πόλωσης διαχωρίζουν το οπτικό σήμα την ίνας σε 2 που είναι κάθετα μεταξύ 
τους. Στην συνέχεια τα δύο οπτικά σήματα θα εισέλθουν σε 3 Phase Shifters και σε 2 50/50 Couplers. 
Ελέγχοντας τις σχετικές φάσεις μεταξύ των 3 Phase Shifters (𝜃𝜃,𝜇𝜇0,𝜇𝜇1) είναι δυνατό τα 2 οπτικά σήματα 
να αποπολυπλέκτούν στις 2 κάθετες συνιστώσες έτσι όπως ετέθησαν στην είσοδο τις οπτικής ίνας. 

Για να γίνει κατανοητό πως θα επιτευχθεί η σωστή αποπολύπλεξη των δύο κάθετων συνιστωσών 
του οπτικού σήματος μετά τις παραμορφώσεις που έχει επιβάλλει η οπτική ίνα θα χρησιμοποιηθεί η γενική 
μορφή του πίνακα Jones που περιγράφει την επίδραση της πόλωσης του οπτικού σήματος όταν διέρχεται 
από την οπτική ίνα: 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 =  �𝑒𝑒
𝑗𝑗𝛼𝛼1 0
0 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝛼𝛼1

�  �
cos(𝜁𝜁) −𝑗𝑗𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆(𝜁𝜁)
−𝑗𝑗𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆(𝜁𝜁) cos(𝜁𝜁) �  �𝑒𝑒

𝑗𝑗𝛼𝛼0 0
0 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝛼𝛼0

�  (3.46)  

Όπου οι μεταβλητές 𝛼𝛼0,𝛼𝛼1, 𝜁𝜁 αντιπροσωπεύουν τυχαίες ανεξάρτητες μεταβλητές η οποίες έχουν στόχο να 
προσομοιώσουν την μεταβολή στην πόλωση του οπτικού σήματος μέσα από την οπτική ίνα. 

 Για να πετύχουμε την αντιστάθμιση αυτής της παραμόρφωσης που επιβάλλει η οπτική ίνα 
χρησιμοποιούμε τον ελεγκτή πόλωσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Αντίστοιχα ο ελεγκτής πόλωσης έχει 
πίνακα Jones τον εξής : 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛𝑡𝑡𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐹𝐹 =  � 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1+𝜑𝜑0) −𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1−𝜑𝜑0)

−𝑗𝑗 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1−𝜑𝜑0) 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴𝜃𝜃𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑1+𝜑𝜑0) � (3.47) 

Όπου οι μεταβλητές 𝜇𝜇1,𝜇𝜇0,𝜃𝜃 αντιστοιχούν στην διαφορά φάσης που θα επιβάλλει στο ζευγάρι των 
οπτικών σημάτων που εισέρχεται σε κάθε Phase Shifter. 
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Συμπερασματικά η περιγραφή της συνολικής επίδρασης στην πόλωση του οπτικού σήματος που 
θα επιβάλλει η οπτική ίνα και ο ελεγκτής πόλωσης είναι η εξής  

�
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕

� =  𝑇𝑇𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛𝑡𝑡𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 �
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕

�  (3.48) 

Όπου 𝛦𝛦𝑖𝑖,𝜕𝜕,𝛦𝛦𝑖𝑖,𝜕𝜕 οι δύο κάθετες συνιστώσες του οπτικού σήματος όταν εισέρχονται στην οπτική 
ίνα και 𝛦𝛦𝜊𝜊,𝜕𝜕 ,𝛦𝛦𝜊𝜊,𝜕𝜕 το ζευγάρι του οπτικού σήματος που εξέρχεται από τον τελευταίου Phase Shifter του 
ελεγκτή πόλωσης. 

Στην γενική περίπτωση θα ισχύει το εξής:  

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛𝑡𝑡𝐹𝐹𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 =  

�
𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼1 + φ0 )� cos(𝜃𝜃) cos(𝜁𝜁) 𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) − sin(θ) cos(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) � (−𝑗𝑗) 𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼1 − φ0 )( 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆(𝜃𝜃) cos(𝜁𝜁)𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) + 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(𝜃𝜃) sin(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ))

(−𝑗𝑗)𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑0− 𝛼𝛼1 )(𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(𝜃𝜃) cos(𝜁𝜁) 𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) + 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(𝜃𝜃) sin(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 )) 𝑒𝑒−𝑗𝑗( 𝛼𝛼1 + φ0 )�− sin(𝜃𝜃) sin(𝜁𝜁) 𝑒𝑒𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) + cos(θ) cos(𝜁𝜁)𝑒𝑒−𝑗𝑗( 𝛼𝛼0 + φ1 ) �
� (3.49) 

Δηλαδή: 

�
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕

� =  �𝑇𝑇11 𝑇𝑇12
𝑇𝑇21 𝑇𝑇22

� �
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕

� (3.50) 

Στην ιδανική περίπτωση ο στόχος είναι να επιτευχθεί η παρακάτω ισότητα: 

�𝑇𝑇11 𝑇𝑇12
𝑇𝑇21 𝑇𝑇22

� =  �1 0
0 1� (3.51) 

ώστε το οπτικό κύμα από την είσοδο της οπτικής ίνας να εξέρχεται αναλλοίωτο από τον ελεγκτή.  

Όταν λοιπόν ο ελεγκτής πόλωσης είναι πολύ κοντά στο να αντισταθμίσει τελείως την 
παραμόρφωση που επιβάλλει η οπτική ίνα τότε θα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:  

𝜇𝜇0 ≅ −𝛼𝛼1 (3.52) 
𝜇𝜇1 ≅ −𝛼𝛼0 (3.53) 
𝜃𝜃 ≅ −𝜁𝜁 (3.54) 

Η ισότητα θα ισχύει μόνο όταν η πόλωση έχει αντισταθμιστεί τελείως. Γνωρίζοντας  

�
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕

� = �
𝐸𝐸𝜕𝜕
′ 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 

𝐸𝐸𝜕𝜕
 ′𝐼𝐼𝑦𝑦 ,𝑄𝑄𝑦𝑦 � =  �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝜕𝜕
′ 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �+ 𝑗𝑗 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝜕𝜕

 ′ 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝜕𝜕
′ 𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �+ 𝑗𝑗 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝜕𝜕

′ 𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �
� (3.55) 

Όπου τα 𝐼𝐼𝜕𝜕,𝑄𝑄𝜕𝜕,  𝐼𝐼𝜕𝜕′ ,𝑄𝑄𝜕𝜕 είναι τα πληροφοριακά σήματα που προκύπτουν από την υπόθεση ότι η μελέτη 
γίνεται για QPSK διαμόρφωση στον δέκτη και στο 𝐼𝐼𝜕𝜕′  έχει προστεθεί και το πιλοτικό σήμα όπου με βάση 
αυτό θα γίνει η αποπολύπλεξη. 

Συνεπώς στον δέκτη θα ισχύει ότι  
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�
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕

� =  �𝑇𝑇11 𝑇𝑇12
𝑇𝑇21 𝑇𝑇22

� �
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜕𝜕

� =  �
𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋

𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇12𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 

𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇22𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 � (3.56) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αν έχουμε 𝑇𝑇12 = 0 ,  𝑇𝑇21 = 0 , 𝑇𝑇22 = 1 ,  𝑇𝑇22 = 1 τότε  

�
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕
𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜕𝜕

� = �
𝐸𝐸𝜕𝜕

 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 

𝐸𝐸𝜕𝜕
 𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 � = �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝜕𝜕
′ 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �+ 𝑗𝑗 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝜕𝜕

 ′ 𝐼𝐼𝑥𝑥′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝜕𝜕
′ 𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �+ 𝑗𝑗 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝜕𝜕

′ 𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �
�  (3.57) 

Το οποίο είναι και το ιδανικό αποτέλεσμα. 

Αναλυτικότερα όταν δεν έχει γίνει η πλήρης αντιστάθμιση θα ισχύει το εξής  

𝐼𝐼𝜕𝜕′   = 𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝑋𝑋
 𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �  

𝑄𝑄𝜕𝜕  = 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝑋𝑋
 𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐼𝐼𝜕𝜕 =  𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝐸𝐸𝜕𝜕
𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �  

𝑄𝑄𝜕𝜕 = 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝐸𝐸𝜕𝜕
𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

=   

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇12𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇12𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇22𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝑇𝑇22𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

  = 

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �  + 𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇12 𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥   �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �  + 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇12 𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �  + Re �𝑇𝑇22𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �  + 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇22𝐸𝐸𝜕𝜕

𝐼𝐼𝑦𝑦,𝑄𝑄𝑦𝑦 �

    (3.58) 

Με αποτέλεσμα και στα 4 πληροφοριακά σήματα 𝛪𝛪𝜕𝜕′ ,𝑄𝑄𝜕𝜕 , 𝐼𝐼𝜕𝜕,𝑄𝑄𝜕𝜕 να υπάρχει μια συνιστώσα η οποία 
εμπεριέχει το πιλοτικό σήμα που απέστειλε ο πομπός μέσω της 𝛪𝛪𝜕𝜕′  συνιστώσας. Συγκεκριμένα για στο 𝑄𝑄𝜕𝜕θα 
εμπεριέχεται το πιλοτικό σήμα μέσω της συνιστώσας 𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇11 𝐸𝐸𝑋𝑋

𝐼𝐼𝑋𝑋′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 � 

στο 𝐼𝐼𝜕𝜕 θα εμπεριέχεται μέσω της 𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 � και για το 𝑄𝑄𝜕𝜕 μέσω της συνιστώσας𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋

𝐼𝐼𝑋𝑋′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 � 

Συμπερασματικά εξάγεται η κάτωθι σχέση:  

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇12 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

≠ 0  ⟺𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑇𝑇𝐻𝐻𝑆𝑆𝑒𝑒 ∃ (𝑄𝑄𝜕𝜕, 𝐼𝐼𝜕𝜕,𝑄𝑄𝜕𝜕) (3.59) 

που υποδηλώνει ότι όσο οι 3 συνιστώσες είναι διάφορες του μηδενός θα ανιχνεύεται το πιλοτικό σήμα 
στα πληροφοριακά σήματα Qx, Iy, Qy. Συνεπώς αν ο ελεγκτής καταφέρει να μηδενίσει την παρουσία τους 
ή να τις διατηρεί πολύ κοντά στο 0, δηλαδή οι παράγοντες  T12, T21 να ισούνται περίπου με 0, τότε θα 
έχει πετύχει τον στόχο του. Αυτό είναι αληθές καθώς θα συμβεί μόνο όταν ισχύουν οι εξισώσεις (3.52-
3.54) που τότε θα έχει αντισταθμιστεί η παραμόρφωση στην πόλωση.  

 

3.2.2 Στόχοι Υλοποίησης του ελεγκτή  
 Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως η σχεδίαση του ελεγκτή πόλωσης θα πρέπει να βασιστεί 
στην υπόθεση ότι λόγω του μικρού μήκους της οπτικής ίνας 2 από τους πιο σημαντικούς παράγοντας που 
επηρεάζουν την πόλωση ( PMD και PDL )δεν επιδρούν στο οπτικό σήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
μόνο φαινόμενο που επιδρά να είναι το DGD ( Differential Group Delay ). Αυτό το φαινόμενο έχει ως 
αποτέλεσμα να αλλάζει την καθετότητα  των 2 συνιστωσών του οπτικού σήματος με τέτοιο τρόπο όπου 
ένα μέρος μιας συνιστώσας του οπτικού σήματος να εμπίπτει στην άλλη κάθετη συνιστώσα κατά την 
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διάρκεια την αποπολύπλεξης. Γι’ αυτό τον λόγο πρώτα θα πρέπει να αναλυθεί πότε, πως και για πόσο 
χρονικό διάστημα παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα 

 Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία [14] αυτό το φαινόμενο αποτελεί ακόμα πεδίο έρευνας. 
Οι πιο σίγουροι και γνωστοί λόγοι για την έκφανση αυτού του φαινομένου και των προβλημάτων που 
δημιουργεί είναι οι μηχανικές τάσεις που ασκούνται στη οπτική ίνα. Σύμφωνα με την έρευνα [14] οι 
ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανίχνευση απότομων μεταβολών στην καθετότητα των 
συνιστωσών ενός οπτικού σήματος που απαρτίζεται από 2 κάθετες συνιστώσες. Πιο αναλυτικά μια 
απότομη μεταβολή του παράγοντα PMD ή μια μεταβολή στο παράγοντα DGD οδηγεί σε αλλοίωση της 
καθετότητας των δύο συνιστωσών του οπτικού σήματος. Αυτήν την αλλοίωση προσπάθησαν να την 
ποσοτικοποιήσουν με το να να ανιχνεύουν το διανυσματικό γινόμενο U των δύο συνιστωσών 𝛦𝛦1,𝛦𝛦2 το 
οποίο όταν οι δύο συνιστώσες είναι κάθετες θα ισούται με το 0. Μία από τις μετρήσεις που εξήγαγαν 
είναι οι εξής: 

 
Σχήμα 3.6  Η μεταβολή στην καθετότητα των δύο διανυσμάτων μέσω της τιμής του U   

Συμπερασματικά μετά από 36 ώρες που μετρούσαν το διανυσματικό γινόμενο των δύο συνιστωσών 
παρουσίασαν τον εξής πίνακα: 

 
Σχήμα 3.7  
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Συνεπώς οι πιο απότομες μεταβολές στην σχετική καθετότητα των δύο συνιστωσών του οπτικού 
σήματος συνέβαινε για διάστημα από 6 έως 13 ms.  

 Από την παραπάνω μελέτη είναι κατανοητό ότι ο στόχος του ελεγκτή είναι να μπορεί να 
αντισταθμίζει τις απότομες και τυχαίες μεταβολές που μπορεί να υπάρξουν στην πόλωση του οπτικού 
σήματος για χρονικά περιθώρια από 6 έως και 13 ms. Για αυτό μία βασική παράμετρος στις 
προσομοιώσεις  είναι ο χρόνος προσομοίωσης να ισούται με 15 ms. 
Ακόμα για την προσομοίωση του ελεγκτή χρησιμοποιήθηκε βήμα ίσο με 10μs το οποίο αντιστοιχεί σε 
κύκλωμα με Clock Speed 100kHz. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι ο ελεγκτής θα υλοποιηθεί με 
συμβατικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

 

3.2.3 Σχεδίαση Ελεγκτή 
Το σύστημα υλοποιήθηκε στο περιβάλλον SIMULINK της MATLAB. Αποτελείται από 2 κύρια 
συστήματα τον Polarization Rotator και τον Polarization Controller. 

  
Σχήμα 3.8 Ο ελεγκτής υλοποιημένος στο περιβάλλον SIMULINK 

 

Το πρώτο είναι το σύστημα που μοντελοποιεί την οπτική ίνα με τον ελεγκτή και στην ουσία 
υλοποιείται μέσω μια συνάρτησης η οποία σε κάθε βήμα θα δέχεται 6 εισόδους, 3 ( (𝑟𝑟1,𝑟𝑟0, 𝜁𝜁) για τις 
άγνωστες μεταβλητές τις οπτικής ίνας οι οποίες προσομοιώνουν τις τυχαίες μεταβλητές που 
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Οι υπόλοιπες 3 ( 𝜃𝜃,𝜇𝜇1,𝜇𝜇0) αποτελούν τις ελεγχόμενες μεταβλητές που 
προσομοιώνουν τις τάσεις που θα εφαρμόζονται στους 3 Phase Shifters. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι 3 
μεταβλητές θα βγάζουν σαν αποτέλεσμα τα 3 σήματα ελέγχου 𝑓𝑓1,𝑓𝑓2,𝑓𝑓3. Αυτά τα σήματα προσομοιώνουν 
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τις τιμές των τάσεων που θα λαμβάνονται στο δέκτη μετά από κατωδιαβατό φιλτράρισμα μα των 
σημάτων Qx, Iy, Qy.   

 

 

 

 Οι εξισώσει οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιήσουν το σύστημα θεωρώντας ότι 
βρίσκεται πολύ κοντά στην αντιστάθμιση της πόλωσης του οπτικού κύματος, αν χρησιμοποιηθούν small 
angle – approximations είναι οι εξής:  

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇12 𝐸𝐸𝜕𝜕
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐶𝐶𝑒𝑒 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

𝐼𝐼𝑚𝑚 �𝑇𝑇21 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 �

=  

[(𝜇𝜇1 + 𝛼𝛼0) + cos(2𝜃𝜃) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)] 𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 } 

[− sin(2𝜇𝜇1) (𝜃𝜃 + 𝜁𝜁) + sin(2𝜃𝜃) cos(2𝜇𝜇1) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)]𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 }

[− cos(2𝜇𝜇1) (𝜃𝜃 + 𝜁𝜁)− sin(2𝜃𝜃) sin(2𝜇𝜇1) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)]𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 }

           (3.60) 

 

𝑓𝑓1
𝑓𝑓2
𝑓𝑓3

=  

[(𝜇𝜇1 + 𝛼𝛼0) + cos(2𝜃𝜃) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)] 𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 } 

[− sin(2𝜇𝜇1) (𝜃𝜃 + 𝜁𝜁) + sin(2𝜃𝜃) cos(2𝜇𝜇1) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)]𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 }

[− cos(2𝜇𝜇1) (𝜃𝜃 + 𝜁𝜁) − sin(2𝜃𝜃) sin(2𝜇𝜇1) (𝜇𝜇0 + 𝛼𝛼1)]𝐶𝐶𝑒𝑒{ 𝐸𝐸𝑋𝑋
𝐼𝐼𝑋𝑋
′ ,𝑄𝑄𝑥𝑥 }

                                  (3.61) 

Και συνεπώς σαν συνάρτηση MATLAB υλοποιείται έτσι : 

 

 

 

 Το δεύτερο σύστημα μοντελοποιεί το κύκλωμα που θα δέχεται σαν είσοδο τα σήματα f1,f2,f3 και 
θα προσαρμόζει κατάλληλα τις παραμέτρους 𝜃𝜃,𝜇𝜇1,𝜇𝜇0 έτσι ώστε όλη την ώρα να αντισταθμίζεται 
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πλήρως η πόλωση του οπτικού σήματος.. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος του κυκλώματος είναι να διατηρεί 
τα σήματα f1,f2,f3 όσο πιο κοντά στο 0 γίνεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί για αυτά τα σήματα γνωρίζει 
μόνο το πρόσημο τους αν είναι θετικά η αρνητικά. Συνεπώς η γενική ιδέα του αλγορίθμου είναι κάθε 
φορά που το πρόσημο ενός σήματος είναι θετικό να προσπαθήσει να το μειώσει και αντίθετα αν το 
πρόσημο είναι αρνητικό. Για να το κάνει αυτό θα βασιστεί στις 3 βασικές εξισώσεις που περιγράφουν τα 
σήματα ( 3 εξισώσεις πιο πάνω ). Για να γίνει όσο πιο απλή η υλοποίηση του αλγορίθμου λόγω της ιδέας 
ότι όσο πιο απλός αλγόριθμος τόσο και πιο απλό το κύκλωμα η κάθε ελέγξιμη μεταβλητή  θα 
επηρεάζεται από το πρόσημο ενός σήματος . Συνεπώς καταλήγουμε στις ακόλουθες εξισώσεις:  

𝜇𝜇1+

𝜃𝜃+
𝜇𝜇0+

=
𝜇𝜇1− + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆1 ∗   𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆(𝑓𝑓1) ∗ 𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜃𝜃− + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆2 ∗  𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆(𝑓𝑓3) ∗ 𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜇𝜇0− + 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆3 ∗ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆(𝑓𝑓2) ∗ 𝐴𝐴𝑓𝑓

 (3.62) 

 όπου οι παράμετροι  sign1, sign2, sign3 ισούνται με:   

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆1 = −1 (3.63) 
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆2 = −𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆(−𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(2𝜇𝜇1)) (3.64) 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆3 = −𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆(𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆(2𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐴𝐴(2𝜇𝜇1)) (3.65) 

 

Για  παράδειγμα αν το πρόσημο του f1 είναι θετικό επειδή το sign1 είναι πάντα αρνητικό τότε ο εκλεκτής 
θα μειώσει την μεταβλητή φ1 κατά μια μικρή διαφορά df.  

Μέσω αυτής της λογικής έγινε εφικτή μια αρκετή καλή προσέγγιση και της σταθερής κατάστασης, 
δηλαδή της περίπτωσης όπου τα σήματα δεν αλλάζουν στην διάρκεια του χρόνου αλλά και της δυναμικής 
κατάστασης κατά την οποία οι άγνωστες μεταβλητές αλλά αρκετά γρήγορα. Η μόνη αλλά σημαντική 
διαφορά έγκειται στην παράμετρο df. Παρόλο που στην μόνιμη κατάσταση με σταθερό df ο ελεγκτής 
μπορούσε πάντα να αντισταθμίζει την πόλωση του οπτικού σήματος κατά την δεύτερη περίπτωση αυτό 
δεν ήταν εφικτό. Γι’ αυτό τον λόγο υλοποιήθηκε ένας αλγόριθμος όπου το df θα αλλάζει αναλόγως με τις 
τιμές των σημάτων ελέγχου ( f1,f2,f3 ) της τρέχουσας και της προηγούμενης κατάστασης.  

 Στην στατική κατάσταση το κύκλωμα ήταν το εξής 

 

Σε αυτήν την περίπτωση η συνάρτηση MATLAB που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής:  
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Σχήμα 3.10 

Στην δυναμική περίπτωση αντίστοιχα το κύκλωμα είναι το εξής: 

 

 

 Και ο κώδικας σε MATLAB είναι ο ακόλουθος:  
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Σχήμα 

 
Σχήμα 

 

 
Σχήμα 

 Το τελευταίο κομμάτι του κώδικα είναι το ίδιο με αυτό στην στατική κατάσταση. 
Το μόνο που προστέθηκε ήταν το δεύτερο. Στο συγκεκριμένο αλγόριθμο ο ελεγκτής θα διαθέτει μία 
επιπλέον λειτουργία. Μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό από κύκλους ρολογιού ( counter_num ) ο 
αλγόριθμος θα εξετάζει τις τιμές των f1,f2,f3. Αν έστω μία από αυτές έχει ξεπεράσει μια συγκεκριμένη 
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τιμή τότε το σήμα warning_out μεταβαίνει από 01.Μετά από τον ίδιο αριθμό από κύκλους ρολογιού 
ελέγχονται πάλι τα σήματα ελέγχου αν είναι ενδιάμεσα και αναλόγως αν είναι μεταξύ 0.03 και 0.07 ή 
μεγαλύτερα από 0.07 τότε για τον συγκεκριμένο κύκλο ρολογιού το df αλλάζει είτε σε df2 είτε σε df3 
αντίστοιχα. Διαφορετικά το σήμα warning επιστρέφει στο 0 και το df παραμένει το ίδιο. 

 

Τα υπόλοιπα blocks του ελεγκτή χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία της προσομοίωσης 
όπως είναι τα memory block για την σωστή λειτουργία της ανάδραση του συστήματος και τα block που 
θέτουν τις αρχικές τιμές των σημάτων. 

 

 

3.2.4 Αποτελέσματα Προσομοίωσης  
 Η υλοποίηση του ελεγκτή θεωρεί ότι το σύστημα βρίσκεται ήδη σε σχεδόν πλήρη αντιστάθμιση 
της πόλωσης και σκοπός είναι να διατηρεί να την αντισταθμίζει συνέχεια. Για αυτό τον λόγο σε κάθε 
προσομοίωση στην αρχή οι μεταβλητές 𝜃𝜃,𝜇𝜇1,𝜇𝜇0 ισούνται σχεδόν με το αντίθετο από τις 𝜁𝜁,𝜇𝜇0,𝜇𝜇1 
αντίστοιχα. Οι προσομοιώσεις χωρίζονται σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση τα αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στην στατική κατάσταση ενώ στην δεύτερη περίπτωση στην δυναμική κατάσταση. 

 

1) Για την σταθερή κατάσταση τα αποτελέσματα είναι τα εξής. 
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Όπως φαίνεται και παραπάνω στην σταθερή κατάσταση η πόλωση αντισταθμίζεται πλήρως για όλες τις 
περιπτώσεις με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. 
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 Για την δεύτερη περίπτωση  

Σαν παράδειγμα αρκετά ικανοποιητικών αποτελεσμάτων είναι τα εξής  
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 Είναι εμφανές τόσο από τα πρώτα τρία διαγράμματα όσο και από το 4ο ότι όντως o ελεγκτής 
στην συγκεκριμένη περίπτωση αντισταθμίζει την πόλωση μέσω του αλγορίθμου που υλοποιήθηκε.  

  

 Από την άλλη πλευρά μία περίπτωση όπου το σύστημα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την πόλωση 
του οπτικού σήματος  είναι η παρακάτω. Για ρυθμό μεταβολής των παραμέτρων 𝜁𝜁(𝑡𝑡),𝛼𝛼1(𝑡𝑡),𝛼𝛼0(𝑡𝑡) ίσο με 
1200 rad/s,-1150 rad/s,-950 rad/s αντίστοιχα τότε τα αποτελέσματα είναι τα εξής 
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Ωστόσο αυτές οι δύο καταστάσεις αποτελούν τις ακραίες περιπτώσεις της υλοποίησης όπου στην 
μία περίπτωση τα σήματα ελέγχου δεν ξεπερνούν τιμή του 0.5 με αποτέλεσμα να γίνεται πλήρης 
αντιστάθμιση και στην δεύτερη περίπτωση όπου το σύστημα δεν μπορεί να ακολουθήσει καθόλου τις 
άγνωστες παραμέτρους.  

Το βασικό ερώτημα είναι σε πόσο απότομες μεταβολές μπορεί αυτή η υλοποίηση του ελεγκτή να 
λειτουργεί ικανοποιητικά και ποιες είναι οι βέλτιστες τιμές των df1,df2,df3. Πρώτα από όλα θα πρέπει 
οριστεί πότε ένα αποτέλεσμα είναι αποδεκτό ή όχι. 
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 Η παρακάτω προσομοίωση δεν αποτελεί κάποια ακραία περίπτωση. Ωστόσο μία τιμή ελέγχου 
υπερβαίνει την τιμή 1 (η f2 ) για ένα σχετικό μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα 
επόμενα διαγράμματα να παρατηρείται μια απόκλιση των δύο τιμών των παραμέτρων που απεικονίζονται 
στην χρονική στιγμή του 1 ενός δευτερολέπτου. Συνεπώς γνωρίζοντας ότι η υλοποίηση του ελεγκτή 
βασίζεται στην συνθήκη ότι συνεχώς τα 3 ζευγάρια παραμέτρων είναι σχεδόν αντίθετα μεταξύ τους μια 
τόσο μεγάλη διαφοροποίηση θα απέκλινε από αυτήν την συνθήκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες 
αποκλίσεις να μην είναι αποδεκτές ακόμα και αν φαινομενικά μετά ξανά ίσχυε η συνθήκη.   
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Συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω αποδεκτή προσομοίωση είναι αυτή που ούτε μία 
φορά έστω και ένα σήμα ελέγχου δεν υπερβαίνει την τιμή 1. 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί ότι για ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους του συστήματος με 
μόνο διαφορετικές τιμές των παραμέτρων 𝛼𝛼1,𝛼𝛼0,𝜇𝜇1,𝜇𝜇0, 𝜁𝜁,𝜃𝜃 στην αρχή της προσομοίωσης είναι πιθανό 
άλλες φορές να αντισταθμίζεται η πόλωση για το χρονικό διάστημα των 15ms και άλλες όχι. Συνεπώς 
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραμέτρων df1,df2,df2 λαμβάνεται υπόψιν και το 
ποσοστό επιτυχίας σε έναν μεγάλο αριθμό από επαναλήψεις τις προσομοίωσης με μόνο διαφορά τις 
αρχικές τιμές των παραμέτρων 𝛼𝛼1,𝛼𝛼0,𝜇𝜇1,𝜇𝜇0, 𝜁𝜁,𝜃𝜃.  

Η διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης τριάδας τιμών df1,df2,df2 έγινε ως εξής. Πρώτα 
προσομοιώθηκε το σύστημα για διαφορετικές τιμές αυτών των παραμέτρων με απόκλιση της τάξης του 
1 × 10−2. Έπειτα ξαναέγινε πολλαπλές προσομοιώσεις για απόκλιση των παραμέτρων της τάξης 
1 × 10−3. Αφού εξάχθηκε μια τριάδα παραμέτρων στην συνέχεια έγιναν προσομοιώσεις για 
διαφορετικούς ρυθμούς μεταβολής των παραμέτρων 𝛼𝛼1,𝛼𝛼0, 𝜁𝜁. Για κάθε συνδυασμό παραμέτρων έγιναν 
200 επαναλήψεις. Κάθε φορά εξεταζόταν το ποσοστό επιτυχίας στις 200 επαναλήψεις. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 2 περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι 2 περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 
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Συμπερασματικά έχουν βρεθεί πολλαπλές τριάδες οι οποίες φτάνουν πάνω από 90% επιτυχία. 

 

 

3.2.5 Συμπεράσματα  
 

 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκε η σχεδίαση ενός ελεγκτή πόλωσης. Ο σκοπός αυτής της 
σχεδίασης δεν είναι να επιλύσει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιλυθεί μέχρι τώρα με άλλους 
τρόπους αλλά να το επιλύσει με τέτοιον τρόπο που η κατανάλωση ενέργειας θα παίζει κρίσιμο παράγοντα 
για την σχεδίαση. Με χρήση ενός μικροελεγκτή πολύ χαμηλής συχνότητας λειτουργείας και χρήση 
οπτικών στοιχείων η ανάγκη για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας έχει επιτευχθεί.  
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Κεφάλαιο 4 Μοντελοποίηση  Laser μέσω του O-PLL(Optical Phase 
Lock-Loop) 
 

4.1 Θεωρία για το O-PLL 
4.1.1 Εισαγωγή 
 Με βάση την σχετική αναφορά [15] σκοπός του κεφαλαίου είναι να ταυτίσει την απόκριση ενός 
Laser με αυτήν ενός O-PLL. Με βάση τις παραδοχές που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο [15] με βάσει 
τον ερευνητή είναι δυνατό να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός Laser σαν να είναι ένα ένας τοπικός 
ταλαντωτής ελεγχόμενος από ρεύμα σε μέσα σε ένα οπτικό βρόχο κλειδώματος φάσης (O-PLL). Στο 
παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η μοντελοποίηση που έχει προτείνει ο ερευνητής καθώς και υλοποιείται το 
σχετικό κύκλωμα με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB/SIMULINK.  

4.1.2 Μαθηματική περιγραφή του PLL 
 Τα «Phase Locked Loops» έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Το 
σήμα της εξόδου του PLL ανατροφοδοτείται στην είσοδο και συγκρίνονται μεταξύ τους οι φάσεις του 
σήματος της εισόδου με αυτή της εξόδου. Στην ουσία ο σκοπός της εξόδου είναι να παρακολουθεί ( 
tracking ) την φάση της εισόδου. Η πιο απλουστευμένη μορφή ενός τέτοιου συστήματος αποτελείται από 
3 βασικά κυκλώματα τα οποία είναι σε σειρά συνδεδεμένα. Το πρώτο είναι το κύκλωμα που συγκρίνει τις 
φάσεις της εισόδου με αυτήν της εξόδου και εξάγει την διαφορά τους και ονομάζεται ανιχνευτής φάση 
(Phase Detector) , το δεύτερο είναι ένα φίλτρο που χρησιμοποιείται για την ευστάθεια του κυκλώματος 
(Loop Filter), και το τρίτο είναι ένας τοπικός ταλαντωτής που χρησιμοποιείται για να παράγει το 
επιθυμητό σήμα συναρτήσει της εισόδου του [16].  

 

 
Σχήμα 4.1 Βασικό Δομή του PLL 

 Πιο αναλυτικά ο PD είναι το κύκλωμα που συγκρίνει τις 2 φάσεις. Η μέση τιμή της εξόδου του 
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 έχει γραμμική σχέση με την διαφορά φάσης των δύο εισόδων 𝛥𝛥𝜇𝜇. Στην ιδανική περίπτωση η σχέση 
μεταξύ του  𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 και 𝛥𝛥𝜇𝜇 έχουν πλήρως γραμμική σχέση με αποτέλεσμα για 𝛥𝛥𝜇𝜇 = 0 τότε και 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0. 

 O τοπικός ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση ( Voltage Controller Oscillator ) παράγει το 
ημιτονοειδές σίγμα όπου η στιγμιαία του συχνότητα ελέγχεται από την τιμή της  τάσης στην είσοδο του. 
Για να μεταβάλλεται η φάση του σήματος της εξόδου του τοπικού ταλαντωτή με βάσει την είσοδο του 
έτσι ώστε το PLL να μπορεί να παρακολουθεί την είσοδο του κυκλώματος θα πρέπει να ισχύει η 
παρακάτω σχέση μεταξύ φάσης εξόδου και της εισόδου 

𝜇𝜇 = �𝜀𝜀𝜊𝜊 + 𝛫𝛫𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿𝑉𝑉𝑐𝑐𝐿𝐿𝑛𝑛𝑡𝑡  𝐴𝐴𝑡𝑡 (4.1) 
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Όπου 𝜀𝜀0 αποτελεί την γωνιακή ταχύτητα της φάσης του σήματος εξόδου όταν η τάση της εισόδου 
ισούται με 0, και 𝐾𝐾𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿 αποτελεί την ευαισθησία της φάσης της εξόδου στην είσοδο. 

 Θεωρητικά με αυτά τα δύο κυκλώματα θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί ένα PLL. Όμως υπάρχουν 
δύο πρακτικοί λόγοι που πρακτικά δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Πρώτον δεν υπάρχου ιδανικοί Phase 
Detectors που η διαφορά φάσης 𝛥𝛥𝜇𝜇 να έχει πλήρη γραμμική σχέση με την τάση εξόδου. Δεύτερον, όταν 
επέλθει η χρονική στιγμή κατά την οποία η φάση της εξόδου του VCO ταυτίζεται με αυτήν τις εισόδου 
τότε η τιμή της τάσης του σήματος ελέγχου του VCO θα πρέπει να παραμείνει σταθερή και να μην 
μηδενιστεί. Συνεπώς το κύκλωμα που πρέπει να εισαχθεί ανάμεσα στον PD και VCO το οποίο να 
αντιμετωπίζει αυτά τα 2 προβλήματα ονομάζεται Loop Filter. 

 

4.1.3 Μαθηματική περιγραφή του Ο-PLL 
 Ο στόχος ενός Optical Phase Lock Loop σε σύγκριση ενός τυπικού PLL στην ουσία διαφέρει 
μόνο στο είδος των σημάτων εισόδου και εξόδου. Σε αυτήν την περίπτωση και τα 2 σήματα βρίσκονται 
σε συχνότητες των THz 

 Για την λειτουργία του τοπικού ταλαντωτή σε ένα οπτικό PLL είναι φυσικό να χρησιμοποιηθεί 
ένα laser ( SCL ). Αυτό δεν θα παίζει το ρόλο τοπικού ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση αλλά τοπικού 
ταλαντωτή ελεγχόμενο από ρεύμα. Συνεπώς το κύκλωμα θα λέγεται Current Controlled Oscillator ( CCO 
). Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου από εδώ και πέρα η μαθηματική ανάλυση είναι 
βασισμένη στην σχετική δημοσίευση του Amnon Yariv.  

 Η ανάλυση του CCO θα βασιστεί στην σχέση που έχει εξαχθεί από την σχετική αναφορά και 
συσχετίζει την μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας 𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶 που θα υποστεί το οπτικό σήμα αναλόγως με την 
τιμή του ρεύματος  𝛥𝛥𝑖𝑖𝑙𝑙 στην είσοδο του SCL. 

𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶 = 𝑟𝑟
𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑡𝑡

(𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶) + b 𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) (4.2) 

όπου 𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0 +  𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) , 𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) − 𝑖𝑖𝐶𝐶,𝑡𝑡ℎ , α και b είναι 2 παράγοντες που ισούνται με 50 και 
5 × 1010. 
Με βάσει την παραπάνω σχέση και γνωρίζοντας ότι   

𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶 =
𝜕𝜕𝛥𝛥𝜇𝜇𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑡𝑡

(4.3) 

Τότε η βασική εξίσωση που περιγράφει την σχέση μεταξύ της φάσης εξόδου και της εισόδου είναι 

𝛥𝛥𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) + 𝑏𝑏� 𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡′)𝐴𝐴𝑡𝑡′
𝑡𝑡

0
(4.4)  

Συνεπώς  

𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) (4.5) 

 Γνωρίζοντας την μαθηματική περιγραφή του CCO είναι δυνατόν να περιγραφεί το συνολικό 
κύκλωμα του O-PLL. 
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Σχήμα 4.2 Βασικό Σχεδιάγραμμα του O-PLL 

 

 Το παραπάνω κύκλωμα αποτελείται από 3 κυκλώματα. Έναν οπτικό ανιχνευτή ο οποίος θα έχει 
σαν είσοδο τα δύο οπτικά σήματα που θα έχουν μεταξύ τους και ως έξοδο ένα ρεύμα το οποία θα είναι 
ανάλογο της διαφοράς των φάσεων των οπτικών σημάτων. Έναν ενισχυτή ο οποίος θα ενισχύει την 
είσοδο του ρεύματος και θα το οδηγεί στην είσοδο του CCO. Το CCO με βάσει το ρεύμα θα παράγει το 
αντίστοιχο οπτικό σήμα. 

 Συνεπώς για το σύστημα του οπτικού ανιχνευτεί θα ισχύει  

𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾[(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀0)𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑠𝑠(𝑡𝑡) −  𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡)] , 
𝛫𝛫 = 𝜅𝜅𝛢𝛢𝑠𝑠𝐴𝐴𝐶𝐶 (4.6) 

Όπου το 𝜅𝜅 είναι ο συντελεστής μετατροπής του οπτικού ισχύς σε ρεύμα και 𝛢𝛢𝑠𝑠,𝐴𝐴𝐶𝐶 τα πλάτη των οπτικών 
σημάτων. 

 Παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο την τελευταία σχέση θα ισχύει ότι  

𝐴𝐴𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑡𝑡

= 𝐾𝐾 �(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀0) +  
𝐴𝐴𝜇𝜇𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑡𝑡

−  
𝐴𝐴𝜇𝜇𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑡𝑡 �

(4.7) 

 

Γνωρίζοντας όμως ότι 𝑑𝑑𝜑𝜑𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) και 𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝐺𝐺𝑖𝑖 τότε μετατρέπεται σε  

1
𝛫𝛫
𝐴𝐴(𝛥𝛥𝑖𝑖)
𝐴𝐴𝑡𝑡

= (𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀0) +  
𝐴𝐴𝜇𝜇𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑡𝑡

− 𝑟𝑟𝐺𝐺
𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑡𝑡

(𝛥𝛥𝑖𝑖) − 𝑏𝑏𝐺𝐺𝛥𝛥𝑖𝑖 (4.8)  

Η παραπάνω περιγράφει μαθηματικά το κύκλωμα του σχήματος. Ακόμα μπορεί να γραφτεί ως εξής  

𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑡𝑡
Δ𝑖𝑖𝐶𝐶 + � 

𝑏𝑏G

�1
Κ + 𝛼𝛼G�

 �Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) =
(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝜊𝜊)

�1
Κ + 𝛼𝛼G�

(4.9) 
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Που αποτελεί μια χαρακτηριστική μορφή συνήθους διαφορικής εξίσωσης. Αν θέσουμε ως παράμετρο 𝛾𝛾 
να ισούται  με 𝛾𝛾 =  �1

Κ
+ 𝛼𝛼G� τότε η λύση της διαφορική είναι η εξής  

Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = �
(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝜊𝜊)

𝑏𝑏𝐺𝐺 �  �1 − 𝑒𝑒−� 𝐹𝐹G𝛾𝛾  �𝑡𝑡�+ Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡0)𝑒𝑒−� 𝐹𝐹G𝛾𝛾  �𝑡𝑡 (4.10) 

Συμπερασματικά μέσα από την λύση αυτή της διαφορικής για 𝐹𝐹𝑏𝑏
𝛾𝛾

> 0 το ρεύμα θα συγκλίνει στην τιμή 
(𝑗𝑗𝑠𝑠−𝑗𝑗𝜊𝜊)

𝐹𝐹𝑏𝑏
. 

Ως επαλήθευση αν θεωρηθεί ότι το ρεύμα μετά από τον οπτικό ανιχνευτή ισούται με (𝑗𝑗𝑠𝑠−𝑗𝑗𝜊𝜊)
𝐹𝐹𝑏𝑏

  τότε μέσω 
της εξίσωσης () θα ισχύει  

𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0 +  𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) =  𝜀𝜀0 + 𝐺𝐺 � 𝑟𝑟
𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑡𝑡 �

(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝜊𝜊)
𝑏𝑏𝐺𝐺 � + b 

(𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝜊𝜊)
𝑏𝑏𝐺𝐺

� = 𝜀𝜀𝑠𝑠 (4.11) 

Συνεπώς για την συγκεκριμένη τιμή όντως το 𝜀𝜀𝐶𝐶 συγκλίνει στην τιμή 𝜀𝜀𝑠𝑠. 

 

 Με βάσει την σχετική αναφορά ο πίνακας με τις τιμές των συντελεστών είναι ο εξής  

 
 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η τιμή του b είναι αρνητική ενώ του α είναι θετική. Αυτό όμως δημιουργεί ένα 
σημαντικό πρόβλημα με βάσει την λύση της διαφορικής. Για b αρνητικό και α θετικό ο παράγοντας στον 
εκθέτη (  𝐹𝐹G

𝛾𝛾
 ) θα είναι αρνητικός με αποτέλεσμα το  Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) να συγκλίνει στο ∞ μετά από αρκετό χρόνο. 

Αυτό λοιπόν είναι λάθος και χρησιμοποιήθηκε η τιμή 5 × 1010 για τον συντελεστή b. 

 

4.2 Προσομοιώσεις – Αποτελέσματα 
 

4.2.1 Προσομοίωση CCO 
Η προσομοίωση του CCO θα βασιστεί στις παρακάτω εξισώσεις 

𝜀𝜀𝜊𝜊 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝐿𝐿 (4.12) 
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𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) (4.13) 

𝛥𝛥𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) + 𝑏𝑏� 𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡′)𝐴𝐴𝑡𝑡′
𝑡𝑡

0
(4.14)  

𝛦𝛦𝐿𝐿𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑒𝑒𝜑𝜑𝑙𝑙(𝑡𝑡) (4.15) 

Όπου  𝐸𝐸𝐿𝐿𝑜𝑜𝑡𝑡 είναι η έξοδος του 

 Αν συνδυαστούν το αποτέλεσμα είναι το εξής 

𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀0𝑡𝑡 + 𝑏𝑏� 𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡′)𝐴𝐴𝑡𝑡′
𝑡𝑡

0
+  𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) (4.16) 

Η κυκλωματική υλοποίηση με την χρήση του περιβάλλοντος MATLAB/SIMULINK είναι η παρακάτω. 

 

Με βάση το σχήμα οι πρώτοι δύο όροι του δεξιού μέλους της εξίσωσης (1) υλοποιούνται με χρήση του 
ολοκληρωτή καθώς στην ουσία υλοποιεί την εξής πράξη  

�  𝜀𝜀0 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡′) 𝐴𝐴𝑡𝑡′
𝑡𝑡

0
=  𝜀𝜀0𝑡𝑡 + 𝑏𝑏� 𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡′)𝐴𝐴𝑡𝑡′

𝑡𝑡

0
(4.17) 

 

Στην συνέχεια απαιτείται η πρόσθεση του τελευταίου όρου της εξίσωσης ( 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) ) και έπειτα η τελική 
αναγωγή στην μορφή  

𝛦𝛦𝐿𝐿𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑒𝑒𝜑𝜑𝑙𝑙(𝑡𝑡) = 𝛢𝛢𝐶𝐶  �cos�𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡)� + 𝑗𝑗𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆�𝜇𝜇𝐶𝐶(𝑡𝑡)�� (4.18) 

Το τελικό σχήμα είναι το εξής 
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Και σαν ενιαίο σύστημα είναι το εξής  

 

Για τις προσομοιώσεις του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παράμετροι  

𝛼𝛼 = 50, 𝑏𝑏 = 5 × 1010,𝑓𝑓0 = 3𝐺𝐺ℎ𝑧𝑧 

Για είσοδο Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 0 αυτό που αναμένουμε είναι η έξοδος του CCO να παράξει ένα ημιτονικό σήμα το 
οποίο να έχει σταθερό πλάτος και συχνότητα ίση με την συχνότητα 𝑓𝑓0. 

 

 

 

Για είσοδο 𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 2𝜋𝜋10−3 𝐴𝐴  
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Για είσοδο Δ𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 3𝜋𝜋107 ∗ 𝑡𝑡 𝐴𝐴 το σύστημα ανταποκρίνεται ως εξής. 

 
Σχήμα 

 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι σωστό διότι  

𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝜊𝜊  +  𝛥𝛥𝜀𝜀𝐶𝐶 = 𝜀𝜀0 +  𝑟𝑟
𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑡𝑡

(𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶) + b 𝛥𝛥𝑖𝑖𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 2𝜋𝜋 ∗ (𝑓𝑓0 +  𝑟𝑟 ∗ 1.5 ∗ 107 +  𝑏𝑏 ∗ 1.5 ∗ 107 𝑡𝑡  )(4.19) 

Για 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑠𝑠 ∗ 10−9   τότε θα ισχύει  

𝜀𝜀𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑛𝑛𝑠𝑠) = 2𝜋𝜋 ∗ ( 𝑓𝑓0 + 0.75 ∗ (𝑡𝑡𝑛𝑛𝑠𝑠 + 1) ∗ 109 ) (4.20) 

Συνεπώς για 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑠𝑠 = 1.7 και 𝑓𝑓0 = 3 ∗ 109 

𝜀𝜀𝐶𝐶(1.7) = 2𝜋𝜋 ∗ (3 + 0.75 ∗ 2.7) ∗ 109 = 

𝜀𝜀𝐶𝐶(1.7) = 2𝜋𝜋 ∗ 5.025 ∗ 109 (4.21) 
  

Από τις 3 παραπάνω εξομοιώσεις παρατηρείται ότι το κύκλωμα του CCO  ανταποκρίνεται σωστά 
τόσο σε βηματική απόκριση όσο και σε απόκριση ράμπας.  
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4.2.2 Προσομοίωση Οπτικού ανιχνευτή 
Για την προσομοίωση ενός οπτικού ανιχνευτή ο στόχος είναι το σύστημα να έχει 2 εισόδους που 
αναπαρίστανται ως φάσορες και αντιπροσωπεύουν τα 2 οπτικά σήματα 

𝐸𝐸𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑒𝑒𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑠𝑠) (4.22) 

𝐸𝐸𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑒𝑒𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑙𝑙) (4.23) 

Και η έξοδος του κυκλώματος είναι η έξοδος του να ισούται με 

𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾 (𝜀𝜀𝑠𝑠 − 𝜀𝜀𝐶𝐶) 𝑡𝑡 (4.24) 

Για να επιτευχθεί αυτό το σύστημα στην ουσία με την χρήση ενός FFT θα υπολογίζει  συνεχώς τις 
συχνότητες των δύο σημάτων και θα τις αφαιρεί μεταξύ τους. Η υλοποίηση δείχνεται στο παρακάτω 
σχήμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τα 2 οπτικά σήματα στην είσοδο του Optical Mixer δεν 
προσομοιώθηκαν σαν σήματα που εμπεριέχουν συχνότητες των THz. Αυτό έγινε για δύο λόγους, πρώτον 
είναι πολύ δύσκολο υπολογιστικά να χρησιμοποιηθούν ημιτονοειδής σήματα που εμπεριέχουν 
ταυτόχρονα συχνότητες των THz και των GHz,  και δεύτερον δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν τέτοιες 
συχνότητες καθώς η διαφορά αυτών των συχνοτήτων είναι προς ανάλυση. 
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Η συνάρτηση MATLAB που υλοποιεί τον FFT είναι η εξής. 
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Για είσοδο 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 8 ∗ 109𝐻𝐻𝑧𝑧 και 𝑓𝑓𝐶𝐶 = 3 ∗ 109𝐻𝐻𝑧𝑧 
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Για είσοδο 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 18 ∗ 109𝐻𝐻𝑧𝑧 και 𝑓𝑓𝐶𝐶 = 3 ∗ 109 𝐻𝐻𝑧𝑧 
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4.2.3 Προσομοίωση O-PLL  
 Η υλοποίηση του Ο-PLL έγινε στο περιβάλλον της MATLAB/SIMULINK. Παρακάτω φαίνεται 
το σχήμα στο οποίο έγιναν οι προσομοιώσεις. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τα 2 οπτικά σήματα στην είσοδο του Optical Mixer δεν 
προσομοιώθηκαν σαν σήματα που εμπεριέχουν συχνότητες των THz. Αυτό έγινε για δύο λόγους, πρώτον 
είναι πολύ δύσκολο υπολογιστικά να χρησιμοποιηθούν ημιτονοειδής σήματα που εμπεριέχουν 
ταυτόχρονα συχνότητες των THz και των GHz,  και δεύτερον δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν τέτοιες 
συχνότητες καθώς η διαφορά αυτών των συχνοτήτων είναι προς ανάλυση. 

 

  

Με βάση το παραπάνω σχήμα στην προσομοίωση εμπεριέχεται και ένα ακόμα κύκλωμα το οποίο 
δεν έχει αναφερθεί στην μαθηματική ανάλυση του O-PLL προηγουμένως καθώς δεν αναφερόταν και 
στην σχετική έρευνα που με βάσει την οποία έγινε η ανάλυση. Αυτό είναι το Loop Filter. Στην αρχή 
χρησιμοποιήθηκε για να είναι δυνατή η προσομοίωση του συστήματος στο περιβάλλον την SIMULINK. 
Πρακτικά αποτελείται από ένα Low-Pass με σταθερά χρόνου όσο το δυνατόν μικρότερη γίνεται έτσι 
ώστε να να περνάει αναλείωτο το σήμα από την είσοδο στην έξοδο. 
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Για συνάρτηση μεταφοράς του Loop Filter 

1
(1 × 10−10)𝐴𝐴 + 1

(4.25) 

 

Tα αποτελέσματα είναι τα εξής 
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Από τα παραπάνω τρία σχήματα είναι κατανοητό ότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Αξίζει να 
επισημανθούν οι απότομες μεταβολές της εξόδου τόσο του Optical Mixer όσο και του Loop Filter 

Με βάση αυτήν την παρατήρηση και την γνώση ότι στα συμβατικά PLL το Loop Filer έχει στόχο 
την αποκοπή των μεγάλων αρμονικών που ανιχνεύονται στην έξοδο του συγκριντή φάσης , κάτι το οποίο 
εκφράζεται με απότομες μεταβολές στις τιμές της εξόδου του συγκριτή έγιναν προσομοιώσεις με 
μεγαλύτερη σταθεράς χρόνου. 

Για τιμή της συνάρτησης μεταφορά  

1
(0.5 × 10−9)𝐴𝐴 + 1

(4.26) 

 

Και παραμέτρους 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 18𝐺𝐺ℎ𝑧𝑧, 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 = 3𝐺𝐺𝐻𝐻𝑧𝑧 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής  
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Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το σύστημα για μεγαλύτερη τιμή σταθεράς χρόνου μπορεί να 
συγκλίνει και να λειτουργεί σωστά.  
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        Μετά από προσομοίωση με διαφορετικές τιμές της σταθερά χρόνου βρέθηκε ότι το κατώτατο όριο 
της σταθεράς έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά είναι για ≈ 0.3 × 10−9.Για αυτήν την σταθερά 
χρόνου να αποτελέσματα είναι να ακόλουθα. 
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4.3 Συμπεράσματα 
  Με βάση την αναφορά του Yariv μοντελοποιήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του ενός ημιαγωγικού 
laser σαν ένας ελεγχόμενος ταλαντωτής από ρεύμα ( CCO ) μέσα σε ένα Ο-PLL. Μέσα από διαδοχικές 
προσομοιώσεις με διαφορετικές τιμές της σταθεράς χρόνου έγινε κατανοητό ότι με χρήση των 
συγκεκριμένων τιμών για τις σταθερές 𝛼𝛼, 𝑏𝑏 η βέλτιστη τιμή σταθεράς χρόνου που θα πρέπει να έχει το 
Loop Filter θα πρέπει να είναι ≈  0.3 × 10−9. Η εισαγωγή ενός Loop Filter στην συγκεκριμένη 
μοντελοποίηση στην ουσία δηλώνει την ανάγκη για κατασκευή laser με ακόμα πιο ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά όπου θα βελτιώνουν την απόκριση του συστήματος στο εσωτερικό του Laser. 
Συμπερασματικά είναι ξεκάθαρο η σημασία της η μοντελοποίηση ενός LASER σαν ένα O-PLL αντί με 
την μαθηματική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων που ονομάζονται “Rate Equations” και την 
εξαγωγή των αντίστοιχων παραμέτρων μέσα από πειράματα[17]. 
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Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα  
 

 Όλο το νόημα αυτής της διπλωματικής εργασίας ουσιαστικά πηγάζει από την ανάγκη για 
σχεδίαση όλο και πιο βέλτιστων οπτοηλεκτρονικών πομποδεκτών για κέντρα δεδομένων της επόμενης 
γενιάς. Για να υποστηριχθούν οι μελλοντικές ανάγκες του διαδικτύου, οι επόμενης γενιάς οπτικοί 
πομποδέκτες θα πρέπει να υποστηρίζουν ταχύτητες μετάδοσης πάνω από 100Gbit/s ανά μήκος κύματος. 
Ταυτόχρονα όμως η ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους των πομποδεκτών 
στα κέντρα δεδομένων ενισχύει ακόμα περισσότερο τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
μηχανικοί του αύριο. Αυτό γιατί μέχρι τώρα η εκπλήρωση της ανάγκης για μεγαλύτερους ρυθμούς 
μετάδοσης ήταν συνυφασμένη με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερο κόστος . Έτσι όλες 
οι προηγούμενες πρακτικές με την αντίστοιχη τεχνογνωσία που είχε αναπτυχθεί στην πάροδο των 
τελευταίων 3 δεκαετιών δεν αποτελεί εφόδιο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών. Για 
παράδειγμα μέχρι τώρα οι ανάγκες των κέντρων δεδομένων εκπληρώνονταν με χρήση τεχνικής άμεσης 
ανίχνευσης ( Direct Detection ) διότι αυτή η τεχνική συγκρινόμενη με άλλες ( όπως η σύμφωνη ) 
προσφέρει μικρότερη πολυπλοκότητα τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη με αποτέλεσμα κρατούσε το 
κόστος και την κατανάλωση ενέργειας χαμηλά. Από την άλλη πλευρά σύμφωνοι πομποδέκτες μέχρι τώρα 
αποτελούν μη βιώσιμη λύση για τέτοιες εφαρμογές. 

 Αυτή η διπλωματική όπως και η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει στόχο να αλλάξει αυτήν την 
κατάσταση. Τα σύμφωνα συστήματα αποτελούν την μόνη λύση για την ικανοποίηση των μελλοντικών 
αναγκών σε ρυθμούς μετάδοσης. Για να γίνουν όμως ανταγωνιστικά τόσο στο κόστος όσο και στην 
κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να υλοποιηθούν με καινούριες τεχνολογίες. Το DSP θα πρέπει πάση 
θυσία να αφαιρεθεί ή να παραμείνει ένα πολύ μικρό μέρος τους. Αυτή η προσπάθεια έχει οδηγήσει τα 
τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους ερευνητές να προσπαθούν τις λειτουργίες του DSP σε ένα 
σύμφωνο σύστημα να τις αντικαταστήσουν με κυκλώματα τα οποία θα επιτελούν τον ίδιο σκοπό αλλά 
χωρίς την κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται το DSP. Αυτά τα κυκλώματα στην ουσία θα είναι κατά 
βάση οπτικά. 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκαν 2 τέτοια κυκλώματα. Το πρώτο είναι ένας 
ελεγκτής πόλωσης ο οποίος θα αποπολυπλέκει τις 2 κάθετες συνιστώσες του οπτικού σήματος από 
φαινόμενα διασποράς πόλωσης που λαμβάνουν χώρα στις οπτικές ίνες. Το δεύτερο κύκλωμα στην ουσία 
αναφέρεται στην μοντελοποίηση ενός Laser σαν ένας τοπικός ταλαντωτή ελεγχόμενος από ρεύμα μέσα 
σε ένα O-PLL. Αυτό έχει ως στόχο από την μία να απλοποιήσει την λειτουργία του Laser από ένα 
σύστημα διαφορικών εξισώσεων σε ένα απλό κυκλωματικό ισοδύναμο, και δεύτερον να περιγράψει την 
το εν γένει χαρακτηριστικό του που μπορεί να «κλειδώνει» σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτό θα 
αντιπροσωπεύσει την λειτουργία του frequency offset compensation που μέχρι τώρα υλοποιείται από 
DSP.  

 Συμπερασματικά τόσο στην περίπτωση του ελεγκτή πόλωσης όσο και στο O-PLL 
παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα  αποτελέσματα που αποδεικνύουν την ορθή λειτουργία της σχεδίασης. 
Με άλλα λόγια επιτυγχάνουν τον αρχικό σκοπό της μελέτης δηλαδή την σχεδίαση και υλοποίηση 
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κυκλωμάτων τα οποία θα επιτελούν βασικές λειτουργίες για έναν σύμφωνο πομπό που μέχρι τώρα αυτές 
οι λειτουργίες υλοποιούνταν από DSP. Συνεπώς αυτή η διπλωματική εργασία έρχεται να αναδείξει την 
πολλά υποσχόμενη ερευνητική τάση όπου πολλά μέρη του DSP ενός σύμφωνου δέκτη μπορούν να 
αντικατασταθούν με καινούρια αμιγώς οπτικά κυκλώματα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και του κόστους αυτών των δεκτών.  
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