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SAMENVATTING

De gemiddelde foutenkans per bit voor een digitaal optisch glasvezelsysteem

wordt numeriek berekend bij een tweetal ontvangermodellen. De invloed van

een aantal belangrijke systeemparameters en van mBnB-lijncodering wordt ge

analyseerd. Timing-errors bij het sample-orgaan in de ontvanger worden buiten

beschouwing gelaten, en de vorm van de ontvangen lichtpulsen wordt bekend

verondersteld (rechthoekig of Gaussisch). De egalisatie in de ontvanger is

van het raised-cosine type. Er is een Gaussische benadering van de statistiek

van het signaal veer de drempeldetektor ingevoerd. Bij foutenkansberekeningen

is gebruik gemaakt van de exhaustive method.
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1. Inleiding

Sedert een aantal jaren dient de glasvezel zich aan als een belangrijk n~euw

communicatiemedium. Zij biedt een groot aantal technische en economische

voordelen boven conventionele metallieke geleiders zoals coaxiale kabels.

Zo is zij lichter van gewicht, buigzamer, dunner, vrij van elektromagnetische

interferenties, breedbandiger en samengesteld uit goedkopere grondstoffen.

Als een aantrekkelijke oplossing om te voorzien in een groeiende behoefte

aan informatietransportcapaciteit is zij onderwerp van talrijke onderzoeken

en experimenten.

Een geschikt criterium om de kwaliteit van een digitaal transmissiesysteem

te beoordelen is de gemiddelde foutenkans. Ret bijzondere bij optische glas

vezelsystemen t.o.v. coaxsystemen voor wat betreft foutenkansberekeningen is,

dat bij het fotodetektieproces in de ontvanger een zg. shot-noise geproduceerd

wordt, die niet-stationair en signaalafhankelijk is. Daarbij komt nog de

gebruikelijke stationaire Gaussische ruis uit de ontvanger. Bij coaxsystemen

speelt echter aIleen stationaire, signaalonafhankelijke ruis een role

In de literatuur zijn reeds diverse methoden beschreven om de foutenkans van

een digitaal optisch transmissiesysteem te berekenen. Allen trachten zij de

zeer complexe statistiek van het signaal veer de drempeldetektor in de

ontvanger met een meer of minder grote nauwkeurigheid te benaderen. Zo is

een aanpak met Gaussische kwadratuur-integratieformules mogelijk [8], een

"exakte" berekeningsmethode [1], een statistische simulatiemethode [I], een

methode gebaseerd op de Chernoff-bound [I], en een methode gebaseerd op een

Gaussische benadering [1,3,6]. De laatstgenoemde methode biedt door zijn

eenvoud meer inzicht in de invloed van variaties van systeemparameters, en

maakt de implementatie van lijncoderingen in de berekeningen gemakkelijker.

Zij geeft vrij nauwkeurige resultaten, maar neigt ertoe de optimale beslis

singsdrempel iets te onderschatten, en de optimale gemiddelde avalanche-gain

iets te overschatten [1]. We zullen met deze methode .de gemiddelde foutenkans

per bit voor een tweetal ontvangerrnodellen numeriek berekenen, en daarbij de

invloed van een aantal belangrijke systeemparameters en van lijncodering

analyseren.

Om foutenkansberekeningen uit te kunnen voeren dienen we uit te gaan van een

bepaald systeernmodel (hoofdstuk 2). Aan de hand hiervan zullen we een statis

tische signaalanalyse opzetten (hoofdstuk 3). We voeren een lineair ontvanger

model in (hoofdstuk 4). De zeer complexe statistiek van het signaal veer de

drempeldetektor, die we nodig hebben voor foutenkansberekeningen, mogen we
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onder zekere voorwaarden benaderen met een Gaussische statistiek (hoofdstuk 5).

De signaalafhankelijkheid van de optredende shot-noise blijkt te vertalen in

interferentie door de buursymbolen met het symbool onder beslissing. Deze

interferentie brengen we in rekening m.b.v. de zogenaamde "exhaustive method",

een berekeningsmethode waarbij aIle mogelijke patronen van de relevante buur

symbolen afgetast worden. Hierop gebaseerd kunnen we berekeningen van de

gemiddelde foutenkans impleme~teren op een computer. We bekijken de optimale

instelling van de beslissingsdrempel en van de gemiddelde avalanche-gain bij

de ontvanger (hoofdstuk 6), en de aspekten van de zg. mBnB-lijncodering

(hoofdstuk 7). Voor het genoemde ontvangermodel zijn berekeningen van de

gemiddelde foutenkans per bit uitgevoerd (hoofdstuk 8). Rierbij zijn timing

errors bij het sample-orgaan buiten beschouwing gebleven, en is de vorm van

de ontvangen lichtpulsen bekend verondersteld (rechthoekig of Gaussisch). De

egalisatie in de ontvanger is van het raised-cosine type. De invloed van een

aantal belangrijke systeemparameters is geanalyseerd, en tevens de invloed

van mBnB-lijncodering. Ret een en ander is ook uitgevoerd voor een wat ge

modificeerd ontvangermodel (hoofdstuk 9).
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2. Systeemmodel

De transmissie van digitale informatie over een optisch fibersysteem kunnen

we beschrijven aan de hand van het blokschema in figuur 2.1.

De bron levert een stroom datasyrnbolen {a }.
m

Deze wordt door een codeerinrichting getransformeerd in een datastroom {bk},
1geschikt voor overdracht met een seinsnelheid van T syrnbolen per seconde via

het fibersysteem.

Een laserdiode of light-emitting-diode (LED) wordt gebruikt als optische

zender. De voorkeur gaat hierbij uit naar een laserdiode, vanwege zijn grotere

lichtopbrengst, kleinere spektrale bandbreedte, snellere responsie, en kleinere

lichtbundeldivergentie. De modulatiekarakteristiek van een laser is niet line

air. We kunnen echter de vorm van de uitgezonden lichtpulsen ~(t) ZQ speci

ficeren, dat bij benadering de output van de laser een lineaire superpositie

van deze pulsen is. Ret in de fiber gekoppelde lichtvermogen is

+00

Pi (t) = L bk ·~ (t-kT)
1<:=-00

+00
Rierin is f bk.~(t-kT)dt de energie van de ke verzonden lichtpuls, en

_00
~(t) ~ 0 voor aIle t.

We voeren verder een lineaire benadering in voor het basisbandgedrag van de

fiber [2] en we stellen zijn impulsresponsie gelijk aan ~(t). Ret aan het

einde van de fiber uittredende lichtvermogen is daarmee

+00

p (t) = L hk·hp(t-kT) (2.2)
0 K=-oo

met

h (t) ~ hL(t) * ~(t) 70 voor aIle tp

(* duidt convolutie aan). In overeensternming met Personick [3] normeren we de

ontvangen optische pulsvorm h (t) ZQ dat
p

+00

f h (t)dt = (2.3)
-ooP

waardoor bk de energie van de ke ontvangen lichtpuls is:

voor alle k E ·Z (2.4)
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De fotodetektor converteert het ontvangen lichtvermogen p (t) in een elek
o

trische stroom i (t). Hiervoor kunnen we een PIN-fotodiode of een avalanche
s

fotodiode (APD) kiezen. De voorkeur gaat daarhij uit naar een APD vanwege

zijn interne versterkingsmecnanisme.

De versterker en de equalizer zetten de stroom i (t) uit de fotodetektor om
s

V t(t). Deze zal in hoofdstuk 3 naderou
impulsresponsie van versterker en

in een elektrische uitgangsspanning

geanalyseerd worden. De gezamelijke

equalizer noemen we hI(t).

Door een sample-orgaan wordt de uitgangsspanning V t(t) op equidistanteou
tijdstippen t + kT hemonsterd.s
De drempeldetektor maakt met hehulp van deze samples schattingen {ok} van

de gezonden datasymholen {bk} (via hit-hy-bit detektie).

De codeerinrichting vertaalt tenslotte de reeks {b
k

} naar schattingen {;m}

van de door de hron verzonden symholen {a }.m
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3. Statistische signaalanalyse

3.1. Fotodetektor

Voor de omzetting van het ontvangen optische vermogen p (t) naar een elek
o

trische stroom i (t) in de ontvanger van figuur 2.1 kunnen we een avalanche-
s

fotodiode (APD) gebruiken, of een PIN-fotodiode.

In een model bestaat het gedrag van een APD uit de generatie van primaire

elektronen door de invallende fotonen, gevolgd door random vermenigvuldiging

in het avalanche-gebied [3]. De resulterende secundaire elektronen vormen de

stroom i (t), welke beschreven wordt door een gefilterd niet-uniform Poisson-
s

proces [4]:

N(t)
i (t) = '\' e g .. h (t - t.)

s ~ 1 S 1
v

waarin

e lading van een elektron

g. random avalanche-gain op het random tijdstip t.
1 1

+00

f h (t) dt =
-00 s

(3. 1)

g.h (t) : impulsresponsie van de APD (ideale APD: h (t) = o(t»s s
N(t) : het aantal primaire elektronen, gegenereerd in het tijdsinterval

(-co, t]
AN -A t:, t

Pr[N(t) = N] = NT e met A = f A(T)dT.
_00

N(t) is een niet-uniform Poisson-proces, met een arrival-rate A(t) volgens

A(t) = DL • p (t) + Ahv 0 0

waarin

hv energie van een foton

n quantum efficiency van de APD

A donkerstroom van de APD
o

Substitutie van (2.2) geeft

(3.2)

A(t) =
n

hV

+00

" bk ,h(t-kT) + A
~oo p 0

(3.3)
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Ret gedrag van een prN-fotodiode wordt door eenzelfde model beschreven,

echter zonder avalanche-vermenigvuldiging (dus g. =1 voor aIle i E Z).
1

3.2. Uitgangsspanning van de equalizer

De stroom i (t) uit de fotodiode wordt door de versterker en de equalizers
omgezet in een spanning V t(t). We nemen voor de eenvoud aan, dat de duurou
van de fotodiode responsie h (t) verwaarloosbaar is vergeleken bij de overige

s
tijdconstanten in het ontvangercircuit. Met de gezamelijke impulsresponsie

hr(t) van versterker en equalizer voIgt dan

(3.4)

waarin

~
)

x(t) = i (t) * hr(t) ~ ego hr(t-t.)
oS 1= 1 1 1

een niet-uniform gefilterd Poisson-proces met een ~ival-rate A(t) volgens

(3.3) is, en waarin nth(t) additieve thermische ruil; afkomstig uit de ver

sterker en de equalizer is. Deze nth(t) is station~r en signaalonafhankelijk

en heeft een Gaussische kansdichtheidsfunktie (p. d,.fi.) met verwachting

(3.5)

We kunnen het signaal x(t) ontleden in zijn verwacbtting E[x(t)], en een niet

stationaire signaalafhankelijke shot-noise n (t):
s

/},
n (t) = x(t) - E[x(t)]s

Voor de verwachting E[x(t)] berekenen we met (3.3) volgens [4]

(3.6)

E[x(t)]
+00

= f
-00

-00

= eG f
+00

n
(hV

+00

~ bk·hp(T-kT) + A
O

) ~«t-T)dT
k=-oo

met

+00

= ~ bk h t(t-kT) + V
k=-oo ou 0

(3.7)
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gemiddelde avalanche-gain

geegaliseerde output puIs

donkerstroom bijdrage

(hierin ~s Hr(f) ~ ~ [hr(t)], waarbij ~ Fourier-transformatie aanduidt).

Voor de verwachting van de shot-noise n (t) berekenen we met (3.6)s

E[n (t)] = 0s

en voor het tweede moment met (3.3) volgens [4]

met

(3.8)

(3.9)

hi (t) ='1- 1
[HI (f)] ~T-I [Hout(f)/Hp(f)]

+00

Z = A .F (hV)2 f [HI (f) [2df
o 0 e n -00

tweede moment van de

avalanche-gain

excess-noise faktor

shot-noise-variantie funktie

donkerstroom bijdrage

(j'1 duidt hierbij inverse Fouriertransformatie aan, en er geldt

H (f) =j([h (t)] en H (f) =~[h (t)]).out out p p

Verder geldt F = I voor een fotodiode met deterministische versterking.
e

Uit (3.9) blijkt duidelijk de niet-stationariteit en de signaalafhankelijk-

heid van de shot-noise n (t). Ook de verwachting E[x(t)] is signaalafhankelijk
s

(zie (3.7)). rn het vervolg zullen we signaalafhankelijkheid aanduiden door

conditionering met de gezonden datareeks B ~ {bk} = { ••• ,b_2,b_l,bo,bl,b2"'}'

We gaan nu de verwachting en de variantie berekenen van het uitgangssignaal
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v (t) op het beslissingstijdstip t = t • Met behulp van het sample V (t)
out . s out s

maakt de drempeldetektor een schatting b van het gezonden datasymbool b •
o 0

We nemen aan dat het gezonden datapatroon B = {bk} stationair is, zodat de

situatie op t = t representatief is voor aIle beslissingstijdstippen t +kT.
s 's

Met (3.4) tot en met (3.8) vinden we voor de verwachting E[V t(t) IB]ou s

E[V t(t )IB] = ~bk h (t -kT) + V
ou s k-h out s 0

(3.10)

en met (3.4), (3.5), (3.6) en (3.9) voor de variantie Var[V (t )IB]out s
(waarbij we de shot-noise ns(t) en de thermische ruis nth(t) ongecorreleerd

veronderstellen)

2 . 2
Var[V (t )IB] = E[n (t )IB] + E[nth(t)]out s s s

(3.11)

3.3. Tijdnormering

We wensen de afhankelijkheid van de seintijd T uit de tijdfunkties h (t) en
p

h t(t) te halen. Daartoe voeren we genormeerde tijdfunkties in:ou

!1h'(t) = T.h (t.T)
P P

h' (t) ~ h t(t.T). out ou

H'(f) =~[h'(t)] = H (f/T)
P ~ P P

1H' (f) =1[h' (t)] = -T.H (f/T)out out out (3. 12)

Formule (2.3) blijft voor h'(t) gelden:
p

+00

J h'(t)dt = H'(o) = 1
-00 P P

(3.13)

Ook voor de funktie h 1(t) en de shot-noise-variantie funktie z(t) in (3.9)

kunnen we tijdgenormeerde equivalenten vinden met behulp van (3.12):

= H' (f)/H'(f)
out P (3.14)

!1z I (t) = z (t. T) (3.15)
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Al deze genormeerde tijdfunkties en hun bijbehorende spektra zijn aIleen nog

afhankelijk van de vormen van de spektra H (f) en H (f), en niet meer van
pout

de seintijd T.

3.4. Zendalfabet

Vanwege de niet-lineaire modulatiekarakteristiek van de optische zender

(laserdiode) beperken we ons in het vervolg tot een binair alfabet voor de

zendsymbolen b
k

:

b
k

E{b . , b } me t 0 4. b. < b
m~n max m~n max

We definieren een extinction EXT volgens

A b .
L:1 m~n

EXT = -b-
max

zodat EXT> 0 bij imperfekte zendermodulatie.

Verder normeren we de zendsymbolen bk op de maximale energie b in eenmax
ontvangen lichtpuls:

A bkb ' ~-k bmax

(3.16)

(3.17)

(3.18)

waarmee we een met (3.16) equivalent binair alfabet voor de genormeerde zend

symbolen bk vinden:

bk E{EXT,I} met EXT ~ 0 (3. 19)

Wanneer de beide symbolen b. en b uit het zendalfabet gemiddeld even
m~n max

vaak voorkomen in de datastroom B = {bk}, vinden we voor het gemiddeld ont-

vangen optische vermogen P met (3.17)
o

_ 10 [bmax ' (1+EXT~
Po - 10 log 2T.lmW J (dBm) (3.20)

Aan de hierbij genoemde voorwaarde wordt per definitie voldaan indien we een

gebalanceerde lijncode gebruiken. Zij wordt ook vervuld in het geval van

straight-binary transmissie (onderling onafhankelijke, binaire zendsymbolen)

met even waarschijnlijke alfabetsymbolen.

De verwachting E[V t(t )IB] en de variantie Var[V (t )IB] van het uitgangs-ou 5 out S
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signaal V (t) op het oeslissingstijdstip t = t luiden na substitutie vanout ... s
(3.]2) tot en met (3.18) in resp. (3.10) en (3.11)

+00 , t
E [V t (t ) IB] = b "" 0 I h' (2.. - k) + V

ou s max k~ k out T 0

+00 t

Var[V t(t )IB] = hv F b '"' b ' z'(~ - k)
ou s n e max k~OO k T

+ Z + E[n2
h

(t)]
o t

(3.21)

(3.22)

Voor de donkerstroombijdrage V tot de verwachting van het uitgangssignaal
o

geldt volgens (3.7), (3.9), (3.13) en (3.14)

= A T hv H' (0) /H '(0)
o n out p

A T hv H' (0)
o n out

(3.23)

en voor de donkerstroombijdrage Z tot de variantie van het uitgangssignaal
o

volgens (3.9) en (3.14)

waarbij we een weegfaktor 12 gedefinieerd hebben overeenkomstig [3]

(3.24)

I ~
2

+00 +00

J !H ' (f)/H I (f)[2 df = J IH
1'
(f) 12 dfout p-00 -00

(3.25)

Deze weegfaktor brengt aIleen de vorm van de ontvangen lichtpuls h (t) en van
p

de geegaliseerde outputpuls h t(t) in rekening, en is onafhankelijk van deou .
seintijrl T, daar zij uitgedrukt wordt in de eerder besproken genormeerde

spektra van deze pulsvormen.

Uit (3.24) blijkt de donkerstroombijdrage tot de variantie van het uitgangs

signaal omgekeerd evenredig met de seinsnelheid t te zijn.
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signaal V (t) op het beslissingstijdstip t = t luiden na substitutie vanout - - s
(3.12) tot en met (3.18) in resp. (3.10) en (3.11)

+00 , t
E[V t(t )/B] = b '"' 0' h' (~- k) + V

ou s max k~ k out T 0

+00 t
Var[V (t )IB] = hv F b '"' bk' z'(~ - k)

out s n e max k~ T

+ Z + E[n2
h

(t)]
o t

Voor de donkerstroombijdrage V tot de verwachting van het uitgangssignaalo
geldt volgens (3.7), (3.9), (3.13) en (3.14)

(3.21)

(3.22)

hv= A T - H' (0) /H' (0)
o n out p

= A T hv H' (0)
o n out

(3.23)

en voor de donkerstroombijdrage Z tot de variantie van het uitgangssignaal
o

volgens (3.9) en (3.14)

Z = A T (hV)2 F I
o 0 n e 2

waarbij we een weegfaktor 1 2 gedefinieerd hebben overeenkomstig [3]

+~ +00

f tHY (f)/H' (f) 1
2

df = f ]H1' (f) 1
2

df
-00 out p -00

(3.24)

(3.25)

Deze weegfaktor

de geegaliseerde

seintijrl T, daar

brengt aIleen de vorm van de ontvangen lichtpuls h (t) en vanp
outputpuls h t(t) in rekening, en is onafhankelijk van deou
zij uitgedrukt wordt in de eerder besproken genormeerde

spektra van deze pulsvormen.

Uit (3.24) blijkt de donkerstroombijdrage tot de variantie van het uitgangs

signaal omgekeerd evenredig met de seinsnelheid i te zijn.
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3.5. Worst-case en best-case datapatronen

De signaalbijdrage tot het shot-noise vermogen is afhankelijk van de gezonden

datareeks B = {bk}. Daar volgens (2.2) en (3.12) voor de genormeerde optische

pulsvorm h'(t) geldt
p

h'(t) ~ 0 voor alle t
p

(3.26)

vinden we met (3.15) voor de genormeerde shot-noise-variantie funktie z'(t)

z'(t) ~ 0 voor alle t (3.27)

De signaalbijdrage tot de variantie van het uitgangssignaal bij gegeven

symbool onder beslissing b is volgens (3.18) en (3.22) derhalve maximaal,
o

wanneer de buursymbolen {bk,k#O} allen maximaal zijn. Als worst-case patroon

B'WC van buursymbolen definieren we dan ook met (3.16)

b }
max (3.28)

Het maximale ruisvermogen uit de equalizer op t = t , optredend in deze worst
s

case situatie bij gegeven b , is volgens (3.18) en (3.22)
o

11NW(b) Var [V ( t ) IB = { ••• , b ,b ,b,b , b , •.. }]o out s max max 0 max max

t ( +co t t )
= hv F {b z' (~) b "z' (~ - k) - z' ( TS ) }n e 0 T + max ~oo T

(3.29)

Op analoge wijze definieren we een best-~ase patroon BBC van buursymbolen met

(3. 16)

(3.30)

Het minimale ruisvermogen uit de equalizer op t = t , optredend in deze best
s

case situatie bij gegeven b , 1S volgens (3.17), (3.18) en (3.22)
o
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NB (b ) ~ Var [V (t) rB = {..., b . ,b . ,b ,b . ,b . ,...} ]o out s m~n m~n 0 m~n m~n

= h" F {b z' (~) + b EXT (~n e 0 T max k~

-z'(~))} + Z + E[n2
(t)]

T 0 th

3.6 Excess-noise faktor

t
sz' (- - k)
T

(3.31)

We kunnen de in (3.9) ingevoerde excess-noise faktor F uitdrukken in de
e

gemiddelde avalanche-gain G en een APD-ionisatieconstante k. Daartoe gebruiken

we de volgende in [II] afgeleide uitdrukking voor de moment-genererende

funktie M (s) van de avalanche-gain g:g

d k-I [I -s 0 k-I]-Id; Mg(s) = Mg(s)'(T)' 1- k·(Mg(s).e .• e)

M (0) =
g

(3.32)

d M (s)
G = E[g] = ~=g--

ds

De constante k ~s gedefinieerd als de kans per lengteeenheid op een botsings

ionisatie door een gat in het APD-gebied waar een hoge veldsterkte heerst,

gedeeld door eenzelfde kans voor een elektron. Met (3.32) vinden we

Is=o

(waarmee 0 in G en k uitgedrukt kan worden), en

+ eO(k-l) (G-I)}

= G2 {kG + (I-k) (2 - .!.)}
G

Voor de excess-noise faktor F vinden ·we dus
e

G2 I
F = F (G,k) = - = kG + (l-k).(2 - -G)

e e G2
(3.33)

Bet verloop van F als funk tie van G met k als parameter is weergegeven ~ne
figuur 3. I.
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"

1'2.

'0 k =.1

1
8

Fe ,
,
t-

o
" 0 1O 'Z.o "10 ~o

~ ~. "0 '0 1° 80 9° 100

~ G

Figuur 3 t l. De excess-noise faktor F (G,k) als funktie van de
e

gemiddelde avalanche-gain G met de APD-ionisatie-

constante k als parameter

Als benadering voor het gedrag van F bij grote G leiden we af uit (3.33)
e

F _ kG + 2(I-k)
e- voor G » 1 (3.34)

Personick gebruikt ~n [3] als benadering voor de excess-noise faktor

(3.35)

en als een praktische waarde voor de excess-noise exponent x van een silicium

APD noemt hij x =.5. Bij waarden van de gemiddelde avalanche-gain G rond 60

komt (3.35) dan vrij goed (binnen 2% voor G = 60 (! 5%)) overeen met (3.33)

indien we de APD-ionisatieconstante k = .1 stellen.
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4. Het lineaire ontvangermodel

Een typische optische ontvanger [3] is in schematische vorm weergegeven in

figuur 4.1,

~U:)l r I
c~ 'R"

,
A'Pb It.(!:} oR CA

1Q.(I;)• A

I

_ cle~ek~or .... biQ.s
,

ve ... s~ .... kc ... A· hi"H),
_,4

d rtlN\ rtl
ele. Co 0 ..lat' .........dt~ekl:or

Figuur 4.1 De ontvanger

Hierin is

Rb
Cd

i
b

(t)

RA
C

A
i (t)

a
e (t)

a

bias-weerstand voor de APD

junctie-capaciteit van de APD

ruisstroombron, behorend bij ~

input weerstand van de versterker

input capaciteit van de versterker

input ruisstroombron van de versterker

input ruisspanningsbron van de versterker

De ruisbronnen worden wit, Gaussisch en ongecorreleerd verondersteld. Verder

wordt de versterking A ZQ groot verondersteld, dat de ruis afkomstig van de

equalizer verwaarloosbaar is.

outputpuls h (t) vrij van intersymboolout
=kT (k E Z) levert:

De equalizer-impulsresponsie h (t)eq
lichtpuls h (t) een geegaliseerde

p
interferentie ·op de tijdstippen t

wordt ZQ gekozen, dat een ontvangen

(4.1)



- ]9 -

met Kronecker-symbool

Ok = voor k = 0

= 0 voor k E Z, k ~ 0

Ret optreden van timing-errors bij het sample-orgaan (d.i. t ~ 0) zal in het
s

algemeen intersymboolinterferentie veroorzaken in de verwachting van het uit-

gangssignaal v t(t) (zie(3.2]».ou

4.]. Thermisch ruisvermogen uit de equalizer

Voor de stationaire thermische ruis uit de equalizer berekenen we [3]

= (hV)2.{[2ke
enG Fe (4.2)

met

in A2/Hz

~n v2/Hz

in A
2/Rz

dubbelzijdig ruisvermogensspektrum van ib(t)

dubbelzijdig ruisvermogensspektrum van e (t)
a

dubbelzijdig ruisvermogensspektrum van i (t)
a

waarbij II parallelschakeling aanduidt

2ke/~

5
E

51

R.r = RAII~,
CT = CA + Cd

De weegfaktoren 1 2 en 13 brengen aIleen de vorm van de ontvangen lichtpuls

h (t) en van de geegaiiseerde outputpuls h (t) in rekening, en zijn onaf-p out
hankelijk van de seintijd T. 12 werd reeds gedefinieerd in (3.25). 1

3
definieren we overeenkomstig [3]:

+00

1 ~ J f 2 1R' (f)/R'(f) 1
2 df =

3 -00 out P

+00
J f2 lRi (f) 1

2 df
-00

(4.3)

2Voor een zo klein mogelijk thermisch ruisvermogen E[nth(t)] uit de equalizer

moeten we volgens (4.2) de biasweerstand ~ van de APD en de input weerstand

RA van de versterker zo groot mogelijk nemen, en de junctie-capaciteit Cd

van de APD en de ingangscapaciteit CA van de versterker zo klein mogelijk.

Ret thermisch ruisvermogen uit de equalizer neemt volgens (4.2) af wanneer

de gemiddelde avalanche-gain G stijgt. We definieren een thermische ruis

parameterZ
th

, onafhankelijk van G, volgens
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(4.4)

Deze thermische ruisparameter, en dus ook het thermische ruisvermogen

E[n~h(t)] bestaat uit een term die evenredig met 12 en omgekeerd evenredig

met de seinsnelheid t is, en uit een term die evenredig met 13 en met de

seinsnelheid ~1 is. Bij hogere seinsnelheden ~ neemt Zth derhalve vrijwel

evenredig met T toe:

1 .
voor grote T (4.5)

Ret verband van Zth met de in [3, deel I, formule (30)] gedefinieerde para

meter Z luidt

(4.6)

en met de in [6, p. 217] vermelde nth (aldaar n h genoemd), d.i. deerm t
thermische ruis uitgedrukt in eenheden van secundaire elektronen,

(4.7)

4.2. Ontvangen lichtpulsen

We beschouwen twee klassen van ontvangen lichtpulsen (tijdgenormeerd volgens

(3.12»:

a) rechthoekige lichtpulsen

voor !tl > a /2
r

h' (t)
p

1
=-

ar

= 0

voor a /2
r

(a ~ 1)
r

(4.8)

R'(f) = sin(a .TI.f)/(a .TI.f)
p r r
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b) Gaussische lichtpulsen

h' (t)
P

R'(f) =
P

2 2
-t /2CJ.

e g

(4.9)

Deze pulsen zijn geschetst in figuur 4.2. Bij pulsversmalling wordt de puls

hoogte evenredig groter, daar volgens (3.13) de energie in h'(t) constant
p

(nl. 1 Joule) blij ft.

- ... t

th' (b)

o

r-

OC .....

-.S'

4.2.a. rechthoekig (CJ. ~ 1)
r 4.2.b. Gaussisch

Figuur 4.2 De ontvangen lichtpulsen (tijdgenormeerd)

Opgemerkt moet worden dat de aanname van rechthoekige ontvangen lichtpulsen

aIleen zinvol is in het geval van verwaarloosbare fiberdispersie. Ret op

treden van fiberdispersie maakt echter de aanname van Gaussische ontvangen

lichtpulsen reeler.
cr

We definieren een genormeerde r.m.s. optische pulsbreedte T voor de ontvangen

pulsvormen [3]:

+00

f t
2

h (t) dt
(£)2 ~ -00 P
T

[
+00 ] 2-1 t hp (t) dt .

(4. 10)

waarmee we afleiden
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cren Ct =g T (4.11)

4.3. Geegaliseerde output pulsen

We beschouwen twee klassen van geegaliseerde output pulsen, beide met een

roll-off faktor S (0' S ~1), en tijdgenormeerd volgens (3.12)

a) raised-cosine pulsen

h' t (t)ou
sin('lTt) cos (S'lTt)

=----"-"'-----'-';:--'-
'ITt [1 - (2St) 2]

H' (f)out voor If I < (I-S)/2

= ![I-sin(i ([f[ - !))] voor (1-8)/2 ~ 1ft < (1+8)/2

= 0 voor If[ ~ (1+8)/2 (4. 12)

b) "optimale" pulsen

h' (t) = sin('lTt) • ((1-8)cos(S'lTt) + sin(8'ITt)}
out 'ITt 'ITt

H' t(f) =ou voor If I < (1-8)/2

= 1 - 1ft voor (1-8)/2 ~ If I < (1+8)/2

= 0 voor If I ~ (1+8)/2 (4.13)

Deze pulsvormen met bijbehorende spektra zijn weergegeven ~n figuur 4.3.

-I

... ... ...

... ...

o

I I
I ,

I .~,
--- r---- ----~ ---

I I
I ,
I I
I I

I,
-.5"-Io

•

·I···• I
• .~ I-- ... '- - - - - - - .. - ~ ---· .I,

•,
I
I.
I

-.S"-I

4.3.a. raised-cosine spektrum H' (f)
out 4.3. b.' "optimale"spektrum H' (f). out
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...----.---~--.---~._-~----y----~-------'.-------.

.75

·S........ c
....
;)
0
:r.

.25

o

-.25
-4 -3

• I

-2 -1 o
T

2 3 4

4.3.c. raised-cosine tijdfunktie h' t(t)ou
(a : S = .1; b: S = .5; c : S = 1)

1

.75

o
T

-1-2-3

o

-.25
-4

.5

b
........

....
;:)
0
:I:

.25

4.3.d. "optimale" tijdfunktie h' (t)out
(a: S = .1; b: S = .5; c: S = 1)

Figuur 4.3 Geegaliseerde ou~putpulsen h' t(t) met bijbehorende spektra H' (f)ou out
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Beide typen outputpulsen zijn vrij van intersymboolinterferentie (i.s.i.) op

de tijdstippen t = k (k E Z) volgens (4.1). De "optimale" pulsen introduceren

bovendien bij kleine timing-errors een minimum aan i.s.i. volgens een mean

squared-error criterium [7,8].

In paragraaf 9.1 zullen we ook raised-cosine geegaliseerde lichtpulsen met een

roll-off faktor S > 1 bekijken.

4.4. Shot-noise-variantie funkties

We hebben de tijdgenormeerde ontvangen optische pulsvorm h'(t) rechthoekig of
p

Gaussisch verondersteld (paragraaf 4.2), en de tijdgenormeerde geegaliseerde

outputpulsvorm h' t(t) raised-cosine of "optimaal" (paragraaf 4.3). Er zijnou
derhalve vier kombinaties van h'(t) met h' t(t) mogelijk, welke elk de shot-

p ou
noise-variantie funktie z'(t) volgens (3.14) en (3.15) een bepaalde vorm

geven. In appendix 1 zijn voor elke kombinatie een aantal plots opgenomen

van z'(t)/z'(o) als funktie van t.

Deze plots zijn berekend uit (3.15) met behulp van Fast Fourier Transformatie.

Als parameters treden op de roll-off faktor S van de geegaliseerde outputpuls
CJ

h~ut(t), en de in (4.10) gedefinieerde genormeerde r.m.s. pulsbreedte T van

de ontvangen lichtpuls h'(t). Volgens (4.11) geldt hierbij voor Gaussische
CJ p CJ

lichtpulsen ~ T' en komt voor rechthoekige lichtpulsen T = .144 overeen
g CJ

met ~ = .5, en -T = .260 met ~ = .9.
r r

In deze plots zien we dat het verloop van z'(t)/z'(o) voor rechthoekige en

Gaussische ontvangen lichtpulsen h'(t) nagenoeg gelijk is mits zij dezelfde
p

genormeerde r.m.s. pulsbreedte ¥bezitten. Verder is z'(t) onbegrensd in de

tijd, en sterft z'(t) sneller uit voor grotere roll-off faktoren S en

kleinere ¥. Bovendien sterft z'(t) in het algemeen iets sneller uit voor

"optimale" dan voor raised-cosine geegaliseerde outputpulsen.

In de plots zien we dat steeds z'(t) ~ 0 geldt overeenkomstig (3.27). Verder

blijkt z'(t) op de tijdstippen t = k (k E Z, k # 0) groter dan 0 te zijn.

Zelfs bij afwezigheid van timing-errors (d.i. bij t' = 0) treedt er derhalves .
intersymboolinterferentie op in de shot-noise-bijdrage tot de output-

variantie Var[v t(t )IB] volgens (3.22): met gebruikmaking van (4.4) geldtou s

+00
hv ~Varlv t(t =O)IB] = -- • F • b ~ b

k
' z'(-k) + Z

- ou s n e max K=-OO 0
(4.14)

Voor grotere roll-off faktoren S van de geegaliseerde outputpuls h' t(t) en
CJ ou

niet te grote genormeerde r.m.s. pulsbreedten T van de ontvangen lichtpuls

h;(t) (bv. S = 1 en ¥= .144) dempt z'(t) echter z6 snel uit, dat deze

intersymboolinterferentie vrijwel verwaarloosbaar ~s.
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5. Foutenkansberekening

5.1. Gaussische benadering van de statistiek van het uitgangssignaal

Ret uitgangssignaal v (t) van de equalizer wordt gevormd door de som vanout
een niet-uniform gefilterd Poisson-proces x(t), en een stationair Gaussisch

proces nth(t) (zie (3.4». De statistiek van vout(t) op het samplemoment

t = t , die we nodig hebben voor foutenkansberekeningen, is hierdoor zeer
s

complex. Teneinde mathematische vereenvoudigingen te verkrijgen benaderen

we de statistiek v t(t) met een Gaussische kansdichtheidsfunktie (p.d.f.),ou s
geconditioneerd met het gezonden datapatroon B = {b

k
}. Deze Gaussische

p.d.f. is volledig bepaald door zijn verwachting E[v t(t )IB] en zijn vaou s
riantie Var [vout(ts)!B], die we berekenden in resp. (3.21) en (3.22). Zij

vormt een goede benadering van de echte p.d.f. van v t(t) wanneer de ~n-ou s
tensiteit A(t) in (3.3) van het Poisson-proces volgens welk de primaire

elektronen gegenereerd worden, groot is t.o.v. de bandbreedte van de equa

lizer [5], m.a.w. wanneer het gemiddelde aantal primaire elektronen, gege

nereerd in een seininterval T, veel groter is dan 1.

We stellen dus voor de p.d.f. van het uitgangssignaal-sample v t(t), geou s
conditioneerd met de gezonden datareeks B = {b

k
}

met

P (a IB)
v t· (t )ou s

= -!-- e-(a-~)2/2cr2
crfu

(5.1)

lJ = E[v t(t )[B]ou s

cr
2 = Var[v t(t )IB]ou s

5.2. Gemiddelde foutenkans

Wanneer we de beslissingsdrempel van de drempeldetektor gelijk aan D stellen,·

luidt de beslissingsregel (bit-by-bit detektie):
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v (t) < D -+- b = b . .out s 0 m1n

(5.2)

v (t) ~ D -+- b = bout s 0 max

De kans op een foutiev~ beslissing b bij een bepaald zendpatroon van buur
o

symbolen B' = {bk,kfo} luidt dan met (5.1)

P (B') = P [b = b . IB'] • P[b = bIB' b = b . ]
e o m1n 0 max ' 0 m1n

+ P[b b 1B'] P[b = b . lB' b = bmax]
0 max 0 m1n ' 0

= P[b = b . 'B'] Q(D - ~A)
•0 m1n

°A

+ P[b = b IB'] Qea: D)•0 max

met

co 2
Q(x) t:. 1 J -a /2= -- e da

&x

2 ~ Var[v t(t )!B', b b . ]°A =ou s 0 m1n

2 ~ Var[v t(t )[B', b bmax]°B =ou s 0

1..IA ~ E[v (t) IB' , b = b . ]out s 0 m1n

!1
1..I B = E[v t(t )lB', b = bmax]ou s 0

(5.3)

Wanneer de conditionele kansen P[b = b" . IB'] en P[b = bIB'] gelijk zijn,o m1n 0 max
wordt de foutenkans P (B') geminimaliseerd door de drempel D gelijk te stel

e
len aan de maximum-likelihood drempel DML(B') [9]. Deze drempel ligt bij het

snijpunt van de conditionele p.d.f.'s p () (alB', bo=bmin) en
(alB' b =bm' ) Vout t s

P (t) '0 1n en is voor ieder zendpatroon van buursymbolen ver-
Vout s "

schillend. (N.B.: Omdat de variantiesvan deze p.d.f. 's verschillen, zijn er
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in principe twee snijpunten, waarvan we uit praktische overwegingen alleen

het tussen de beide conditionele verwachtingen gelegen snijpunt beschouwen).

Het een en ander wordt geillustreerd door figuur 5.1, en komt nader ter

sprake in paragraaf 6.1.

D (B')
ML __+.0(

Figuur 5.1. De conditionele kansdichtheidsfunkties van het uit

gangssignaal van de equalizer v t(t) op het sampleou
moment t = t s '

We berekenen de gemiddelde foutenkans per bit P door de foutenkansen P (B')
e e

in (5.3) te middelen over alle mogelijke zendpatronen van buursymbolen

B' = {bk ,k7'ol

P =
e I

B'
P (B') • P (B')

e
(5.4)

Zoals er bij ieder patroon B' een bepaalde optimale drempel bestaat die

P (B') minimaliseert, zo zal er ook een optimale drempel D t bestaan diee op
de gemiddelde foutenkans P minimaliseert.

e
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5.3. Exhaustive method

Een mogelijke procedure om de gemiddelde foutenkans P per bit in (5.4) te
e

berekenen luidt [6] :

1. bereken de foutenkans Pe(B') voor een bepaald zendpatroon B' = {bk ,k10}

van buursymbolen volgens (5.3).

2. vermenigvuldig P (B') met de kans P[B'] op een dergelijke B'.
e

3. voer 1. en 2. uit voor alle mogelijke patronen B', en sommeer de resulta-

ten P[B'] Pe(B').

Deze z.g. "exhaustive method" vereist in de praktijk dat de verwachting

E[v t(t )IB] en de variantie Var [v t(t )IB] slechts afhangen van een be-ou s ou S

perkt aantal symbolen bk , bijvoorbeeld

(5.5)

Ret aantal benodigde berekcningen neemt immers exponentieel met het aantal

mee te nemen buursymbolen toe.

Nu impliceert (5.5) volgens (3.21) en (3.22)

t
h' out(

s k) 0-- = Ivoor k <
T

k
1

en k > k
2

(5.6)
t

z' s(- - k) = 0
T

Wanneer er geen (aanvaardbare) k
1

en k
2

te vinden zijn voor welke (5.6) exact

geldt, dienen we een geschikt afbreekcriterium te gebruiken. We bepalen k
1

en

k2 dan zo, dat (5.6) met goede benadering geldt. Rierop komen we terug in

paragraaf 8.1.

Om de implementatie op een rekenmachine te vereenvoudigen modificeren we (5.4)

met behulp van (5.3) voor zendpatronen

Bl = Bl (k 1,k
2

) .= {b~~), ••• , b~i), b2~ b~l),

tot

.. (1) .
• • • , b

k
}

2

(5.7)
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met

[" - D (1)]Pe(Bl ) = Q 1 • sign
0

1

\.11 = E[v t (t ) IBl ]ou s

2 Var [v t (t ) r Bl ]0
1

= ou s

sign (1) = +1 als b (1) = b
0 max

= -1 als b (1) = b .
0 m1n

en waarbij de sommatie loopt over de indexen 1 van aIle mogelijke zendpatro

nen B
l

•

In het geval van binaire, onderling onafhankelijke zendsymbolen b
k

(straight-

b · . .) k d .. h· 2k2- k1 +1 d1nary transm1SS1e stre t e sommat1e Z1C U1t over zen patronen

HI; wanneer voorts de alfabetsymbolen b. en b even waarschijnlijk zijn,m1n max
zijn ook aIle patronen R

l
even waarschijnlijk:

PCB ) = 2-(k2-k l+ 1)
1 - •

In het geval van gecodeerde zendpatronen bestaat er echter correlatie tussen

de zendsymbolen, waardoor het aantal mogelijke patronen Bl kleiner wordt.

5.4. Worst-case berekening

Voor de berekening van de gemiddelde foutenkans P dienen we over de statis-
e

tiek van de gezonden datareeks B = {bk} te beschikken. In de praktijk hebben

we deze informatie vaak niet, en moeten we een ander criterium hanteren.

Laten we omwille van de eenvoud veronderstellen dat er geen timing-errors

bij het sample-orgaan optreden, dus dat t = O. Er treedt dan geen inter-
s

symboolinterferentie op in de verwachting van het uitgangssignaal v t(t)au
volgens (3.21) en (4.1), maar weI in de variantie van v t(t) volgens (3.22).ou
(Zie ook paragraaf 4.4).

De maximale foutenkans treedt op bij'het zendpatroon van buursymbolen waar

voor deze variantie maximaal is, dus volgens (3.28) bij het worst-case

patroon van buursymbolen B~C = {bk,k#o =bmax}' Het worst-case ruisvermogen

uit de equalizer op t = t - 0 bij gegeven symbool onder beslissing b is
s 0
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volgens (3.29) en (4.4) gelijk aan

hv
=-

n
(5.8)

waarbij een weegfaktor 11 gedefinieerd is m.b.v. (3.14) en (3.15) overeen

komstig [3]:

-00

+00

J h' (T)
P

=
6I

1
=z'(0)

=
-00

H; (f) • (Hi (f) * Hi (f))df . (5.9)

en ook een weegfaktor II m.b.v. (3.14) en (3.15) overeenkomstig [3];

6-
+00 +00

* h ,2
(t)L 1

= L z I (-k) = L h' (t) I
k k = -00 p 1 t=-k.. _00

+00 +00

2= L: J h' (T-k) h' (-T)dT
k = -00 _00 p 1

+00 +00

-j •21Tf. k= L J • H'(f) (Hi (f) * Hi(f)dfe .
k = _00 _00 p

= -/Tkt-~ 6(f-k)] • H'(f) • (Hi (f) * Hi(f)dfp

+00

= L: H' (k) • (H' (0 * H' (f)) I (5.10)
k = -00 ~ 1 1. f=k

Uit (5.8) blijkt I] evenredig te zijn met het shot-noisevermogen van het

symbool onder beslissing boJ en k] - I] evenredig (met dezelfde evenredig

heidsconstante indien b = b ) met het shot-noise vermogen van het worst-
o max

. case patroon van buursymbolen B ' = {bk k~ =b }.we ,.,.0 max
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5.4.1. Weegfaktoren

We vinden door substitutie van (3.24) en (4.4) in (5.8) voor het worst-case

ruisvermogen uit de equalizer op t = t = 0 bij gegeven symbool onder be-s
slissing bo

hv \
= ~ • F • {b • I} + b • (/"1 - II)}

" e 0 max

(5 • 11 )

waarin we de weegfaktoren 11 , Ll' 12 en 13 reeds gedefinieerd hebben overeen

komstig [3]. We zien dat de ruistermen met 12 omgekeerd evenredig zijn met de

seinsnelheid b, en de ruistermen met 13 recht evenredig met ~ •
J.

De ruistermen met I} en Lt' welke de signaal-shotnoise beschrijven, zijn on-

afhankelijk van de seinsnelheid ~ •

In appendix 2 zijn voor de vier mogelijke combinaties van ontvangen optische

pulsvormen hl(t) (rechthoekig of Gaussisch) met geegaliseerde outputpulsvor-
p

men hI (t) (raised-cosine of "optimaal") plots opgenomen van de weegfaktorenout
II' ll; II - II' 12 en 13 , Deze weegfaktoren zijn geplot als funkties van de

genormeerde r.m.s. optische pulsbreedte ~ (zie (4.10)), met als parameter de

roll-off faktor evan het geegaliseerde outputspektrum HI (f) (S = .1, .5 enout
I ) •

Het verloop van de weegfaktoren als funkties van f is voor rechthoekige en

Gaussische ontvangen lichtpulsen vrijwel gelijk. Voorokleine %zijn de onder

linge verschillen miniem, daar beide pulsvormen dan een Dirac-impuls oCt)

benaderen volgens (3.13); voor grotere ~ nemen de verschillen toe. Ook zijn

de weegfaktoren bij kleinere ¥- voor een "optimaal" geegaliseerde outputpuls

in het algemeen kleiner dan voor een raised cosine geegaliseerde outputpuls;
C1deze verhouding wordt echter bij toenemende T door een snellere stijging voor
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de "optimale" outputpuls omgekeerd. Voor een kleine roll-off faktor e (bij

voorbeeld e = .1) zijn de onderlinge verschillen miniem, daar de beide bij

behorende spektra dan een ideaIe laagdoorlaatkarakteristiek benaderen; voor

grotere e nemen de verschillen toe. Steeds zijn aIle weegfaktoren stijgende

funkties van f' daar bij grotere ~ de vereiste egalisatie eveneens toeneemt.

We zagen in (5.8) dat de weegfaktor II evenredig is met het shot-noise ver

mogen van het symbool onder beslissing bo' en L] - II evenredig (met dezelf

de evenredigheidsconstante indien b = b ) met het shot-noise vermogen van
o max

het worst-case patroon van buursymbolen B' = {bk k4 =b }. Uit de plotswe ,TO max
van L

1
- II en II blijkt duidelijk, dat een grotere roll-off faktor evan

het geegaliseerde outputspektrum H' t(f) en een kleinere genormeerde r.m.s.ou
pulsbreedte f van de ontvangen lichtpulsen h;(t) het shot-noise vermogen van

de buursymbolen aanzienlijk verminderen t.o.v. het shot-noise vermogen van

het symbool onder beslissing.

Wanneer de ontvangen lichtpulsen oneindig smal worden ( ~ ~ 0, waarbij

h'(t) ~ o(t) volgens (3.13», verdwijnt zelfs het shot-noise vermogen van dep
buursymbolen [3J, terwijl het shot-noise vermogen van de puIs onder beslis-

sing nagenoeg constant blijft.

Voor praktische waarden van de roll-off faktor e en de genormeerde r.m.s.

optische pulsbreedte ~ geldt doorgaans II - I) « 11' zodat het shot-noise

vermogen van de buursymbolen in het algemeen veel kleiner is dan dat van het

symbool onder beslissing. Als voorbeeld noemen we rechthoekige ontvangen

lichtpulsen met een duty-cycle ~r = .5 ( f = .144) en raised-cosine geega

liseerde outputpulsen met een roll-off faktor e = 1; hiervoor is
t -3£1 - II = 5. 12. 10 en II = 1.003.

De weegfakto~en I] en L
1

- II staan in verband met de shot-noise-variantie

funktie z'(t): volgens (5.9) en (5.10) geldt II = z'(o) en

f
k = -co

k of 0

z' (-k) = f
k = -co

k of 0

z' (k) (5. 12)

Het in paragraaf 4.4 besproken gedrag van z'(t), zoals het snellere uitsterven

bij grotere roll-off faktoren e en kleinere genormeerde r.m.s. optische puls

breedten ¥' stemt volgens (5.12) overeen met het gedrag van I] - II'
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6. Optimalisatie van de ontvanger

Een geschikt criterium om de kwaliteit van een digitaal transmissiesysteem

te beoordelen is de gemiddelde foutenkans P • Bij systeemoptimalisatie
e

trachten we d.m.v. een optimale instelling van systeemparameters een minimale

P te bereiken.e
In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met optimalisatie van de ontvanger.

Het bestaan van een optimale beslissingsdrempel D is in paragraaf 5.2 reedsopt
plausibel gemaakt, en we zullen zien dat er ook een optimale gemiddelde

avalanche-gain G bestaat.opt
Daarbij zullen we steeds timing-errors buiten beschouwing laten, dus t = 0

s
stellen. We vinden dan met (3.18), (3.21) en (4.1) voor de verwachting van

het uitgangssignaal v t(t) van de equalizerou

en volgens (4.14) voor de variantie van v (t)out

(6. 1)

Var[v t(tou s
hV

=-
n

F
e

+00 Z
b L b' z' (-k) + Z + th
max 1<:=-00 k 0 G2

(6.2)

Tenslotte zullen we het verband tussen het gemiddeld ontvangen optische

vermogen P en de gemiddelde foutenkans P bekijken.
o e

6.1. Keuze van de beslissingsdrempel

De gemiddelde foutenkans P ~s een funktie van de beslissingsdrempel De
volgens (5.3) en (5.4).

De foutenkans Pe(B') voor een bepaald patroon van buursymbolen B' = {bk,klo}

wordt, wanneer de conditionele kansen P[b = b . IB'] en P[b = bIB']o m~n 0 max
gelijk zijn, geminimaliseerd door de drempel D gelijk te stellen aan de

maximum-likelihood drempel DML(B') [9], zoals in paragraaf 5.2 reeds ter

sprake kwam. Deze DML(B') ligt bij het snijpunt van de conditionele kans

dichtheidsfunkties pv (t
s

) (a.IB', ba = 1min) en Pv (t) (a.IB', l:t, = lmax)'

en is voor ieder patrgg~ van buursymbolen B' verschi£Y~nd~ (N.B.: Omdat de

varianties vart deze p.d.f.-'s verschillen, zijn er in principe twee snij

punten, waarvan we uit praktische overwegingen aIleen het tussen de beide

conditionele verwachtingen gelegen snijpunt beschouwen).

Gebruik makend van (5.1) en (6.1) berekenen we voor de maximum-likelihood
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drempel DML(B')

. (O'B)b -b +-
min max O'A

(6.3)

DML (B') = V0 + ------------------------

(::) 2 _I

met
2

Var[v t(t 0) IB' , b b . ]O'A = = =ou s 0 m~n

0'2 = Var[v (t = 0) , B' , b - b ]
B out s 0 max

en waarbij Var[v t(t = O)IB] berekend wordt met (6.2).ou s
Normering van deze drempel op de maximale energie b in een ontvangen licht-max
puIs levert met (3.17)

-1 (6.4)

De foutenkans P (B') is maximaal indien B' gelijk is aan het worst-case
e

patroon van buursymbolen B~e = {bk,k#o = bmax} zoals in paragraaf 5.4 besproken

werd. We zullen eerst analyseren hoe de beslissingsdrempel D deze P (B' )
e we

beinvloedt. Daarna zullen we de optimale drempelligging D t' welke eenop
minimale gemiddelde foutenkans P levert, onderzoeken.

e

6.1.1. Minimalisatie van de worst-case foutenkans

We zullen ~n deze paragraaf steeds straight-binary transmissie veronderstellen:

voor aIle k E Z (6.5)

In overeenstemming met Personick [3] kunnen we de beslissingsdrempel D

gelijk aan D (B' ) kiezen, zodat bij een worst-case patroon van buursymbolen
p we.

B' = {bk kJO =b } geldtwe , T max

P (B' b = b . ) = P (B' b
ewe' 0 m~n ewe' 0

met volgens (5.3) en (6.1).

b ) = Q(o)max (6.6)
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b + V - Dp (B~e) D (B' ) - bmin - V
0 max 0 pwe 0

= =
(JB (JA

Hierbij zijn de ruisvermogens uit de equalizer volgens (5.8)

2
Var[v t(t 0) IB' , b b . ] NW (b b . )(JA = = = =ou s we 0 m~n 0 m~n

2
Var[v t(t = 0) IB' b bmax] =NW (b bmax)(JB = = =ou s we' 0 0

(6.7)

(6.8)

Normering van Dp(Bwe) op de maximale energie bmax in een ontvangen licht

puIs levert met (3.17)

D (B' )
P we
bmax

V (JA + (JB EXT= _0_ + _
bmax (JA + (JB

(6.9)

De worst-case foutenkans Pe(BWC) is met deze drempelkeuze onafhankelijk van

de kansen P[b = b . ] en P[b = b ] volgens (5.3), (6.5) en (6.6):o m~n 0 max

P (B' ID = D (B' )) = Q(0)e we v p we (6. 10)

De genormeerde maximum-likelihood drempel DML(B' )/b wordt gegeven door (6.4)
2 2 we max

met B' = Bwe en met (JA en (JB volgens (6.8).

De optimale (d.w.z. minimale foutenkans leverende) beslissingsdrempel bij een

worst-case patroon van buursymbolen B~e is de drempel van een z.g. maximum-a

posteriori-probability (MAP)-ontvanger [9]. Deze MAP-ontvanger beslist tot

b = b voor die b , waarbij P[b ] P ( O)(a!B'we' b ) maximaal is.
00 0 0 v t= 0

De ML-drempel DML(Bw'e) is derhalve op~Ytaaf wanneer de kansen P[b = b . ]
o m~n

en P[b = b ] gelijk zijn. De beslissingsdrempel DMAP(B' ) van de HAP-o max we
ontvanger voIgt met (5.1) en (6.1) uit

P[bo
- [DMAP (B

W
' e) - b. - V ] 2/ 2(J2

m~n 0 Ae

(6.11)

2 2waarbij (JA en (JB gegeven worden door (6.8). We beschouwen uit praktische

overwegingen weer aIleen de tussen bmin + Vo en bmax + Vo gelegen oplossing

DMAP(B~e)' waarbij we P[bo - bmax] = p en dus P[bo = bmin] = I-p stellen:
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Normering van deze drempel op de maximale energie b in een ontvangenmax
lichtpuls levert met (3.17)

(6. 12)

D (B') V [(::Y EXT -I + (::) •
MAP Y.,Te 0c __ +

b bmax max

2 2

in [cr~~I;)]/[(::Y-~(l-EXT)2 +
2 (crB-crA)

(6.13)
b2
max

De ligging van de beslissingsdrempels Dp(B~e) en DML(B~2 wordt geillustreerd

door figuur 6.1. Altijd geldt voor de ruisverrnogens uit de equalizer cr~ < cr;

en ligt de drempel D (B~e) dus lager dan DML(B' ).
P we

..

p (0< r '3' ,b =b . )
v (0) we 0 """I~
o .... ~

1) (0< ,~' ,
r v (0) we

oul b = b )
o M~)(

0"8

b +V / l
",it'\ 0 D (E' )

ML we
D (B' )

'P we

Figuur 6.1. De beslissingsdrempel Dp(B~e) volgens Personick [3] en

de maximum-likelihood beslissingsdrempel DML(B~e) voor

een worst-case patroon van buursyrnbolen B~e = {bk,k~O 

b } (de gearceerde oppervlaktes zijn gelijk).
max
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De genormeerde drempel DMAP(Bw'C)/b is een funktie van p = P[b = b ]max 0 max
volgens (6.13). Ret gedrag van DMAP(B~e)/bmax als funktie van p voor een

typische optische ontvanger [3, deel II, hoofdstuk III], waarbij de donker

stroom AO = 0 (dus ook Vo = 0 en Zo = 0 met resp. (3.23) en .(3.24)) en. de

extinction EXT = 0 gesteld zijn, is weergegeven in figuur 6.2.a. De worst

case foutenkans P (B' ) voor de diverse beslissingsdrempels is uitgezet als
e we

funktie van p in figuur 6.2.b.

De beslissingsdrempel DMAP(B' ) blijkt als funktie van p = P[b = b ]we 0 max
continu te kunnen varieren van b. + V tot b + V . Er is dus ook een pm1n 0 max 0
ZQ dat Dp(B~e) = DMAP(B~e)' voor welke p de drempel Dp(B~e) optimaal is.

Verder blijft volgens (6.10) de worst-case foutenkans P (B' ) bij de drempel
e we

Dp(B~e) constant als funktie van p. En voor een niet-worst-case patroon van

buursymbolen B' zijn de ruisvermogens uit de equalizer o~ en o~ kleiner dan

voor het worst-case patroon B' , zodat voor iedere p en iedere drempelligging
we

geldt P (B') < P (B' ). Uit dit alles voIgt dat de drempelkeuze D (B'Je) leidte e we p t
tot een MINlMAX-ontvanger [9]: een ontvanger waarbij het maximum van de

foutenkans P (B'), genomen over aIle patronen van buursymbolen B' en aIlee
p = P[b = b ], minimaal is. Deze minimale waarde is dan Q(o) waarbij 0o max
gegeven wordt door (6.7), zodat voor iedere B' en iedere p P (B') ~ Q(o) is.

e
Voor de gemiddelde foutenkans P vinden we derhalve volgens (5.4)

e

P =L P(B').P (B') ~ Q(o) • L P(B')
e B' e B'

Q(o) (6.14)

Wanneer P[b = b . ] = P[b = b ] geeft de drempel D (B' ) bovendien eeno m1n 0 max p we
worst-case foutenkans P (B' ), die hooguit tweemaal zo groot is als de

e we
minimale worst-case foutenkans, welke optreedt bij de maximum-likelihood

drempel DML(B'we) [10]. Voor deze laatste geldt met (5.3)

P (B' ID = D (B')) = ~ [Q(DML(B~e)-bmin-VO) + Q(bmax+Vo-DML(B~e)).l
e we ML He °A °B J

(
b +V -D (B'))

> ! Q max 00BML we

We zagen reeds dat D (B' ) < DML(B' ), en met (6.7) vinden we dan
p we we

b +V -D (B') b +V -DML(Br~e)o = max 0 p vTe > _m_a_x__o Vl_

0B °B

(6.15)

(6.16)

Aangezien Q(x) een monotoon dalende funktie van x is, geldt met (6.10) en (6.15)
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Figuur 6.2. De genormeerde optimale beslissingsdrempel DMAP(Bw' )/b ,enC max
de worst-case foutenkans Pe(B~c) voor diverse drempels als

funktie van p = P[b =b ] bij een worst-case patroon van buuro max
symbolen Bwc = {bk,klo = bmax} voor een typische optische

ontvanger [3, deel II, hoofdstuk III]. (straight-binary trans-
-16missie; t s = 0; A

O
= 0; EXT = 0; bmax = 1.3289.10 J; G = 56.89;

1
T = 25 MBaud)
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(6.17)

waarmee voornoemde uitspraak bewezen ~s.

6.1.2. Minima1isatie van de gemidde1de foutenkans

De foutenkans Pe(B') voor een bepaa1d patroon van buursymbo1en B' = {bk,kfO}

wordt, wanneer de conditione1e kansen P[b = b , IB'] en P[b = bIB']o m~n 0 max
ge1ijk zijn, geminima1iseerd door de bes1issingsdrempe1 D ge1ijk te ste11en

aan de maximum-likelihood drempe1 DML(B'), gegeven door (6.3). Voor iedere

B' vinden we een DML(B'). Bij een niet-worst-case patroon van buursymbo1en B'

"d' 2 2, d l' 1 (6 2) (6 3)z~Jn e ru~svermogens 0A en 0B u~t e equa ~zer vo gens . en . even-

vee1 k1einer dan O~ resp. O~ bij het worst-case patroon B~C {bk,kfO =bmax}'

Daar 0A < 0B is dan 0B/OA groter, en we vinden met (6.3) (verge1ijk figuur

6. 1)

D (B ') < D (B')
ML ML WC

Omgekeerd ge1dt t.o.v. het best-case patroon van buursymbo1en B~C =

{bk,kfO - bmin}

(6. 18)

(6.19)

Gemidde1d vo1gens (5.4) over a11e moge1ijke zendpatronen van buursymbo1en B'

vo1doet de optima1e drempe1 D voor een minima1e gemidde1de foutenkans Popt e
dus aan

D (B') < D < D (B')
ML BC opt ML WC

De op de maxima1e energie b in een ontvangen 1ichtpu1s genormeerdemax
optima1e drempe1 D t/b vo1doet met (6.20) aanop max

D (B' ) D DML(B'WC)
ML BC < opt <

b b --:b:----
max max max

(6.20)

(6.21)

We zu11en nu nagaan hoe de variaties van een aanta1 systeemparameters inv10ed

uitoefenen op de genormeerde optima1e drempe1 D t/b ,welke de gemidde1deop max
foutenkans P minima1iseert.

e
Bij vergroting van de thermische ruisparameter Zth (zie (4.4)), de extinction
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EXT of de donkerstroom Ao worden de ruisvermogens uit de equalizer a~ en a~

beide evenveel groter vo6gens (6.2) en (6.3), wat vanwege aB < a
B

leidt tot

een kleinere verhouding a
B

. Uit (6.4) en (6.21) voIgt in het algemeen dat de

genormeerde optimale dremtel D t/b stijgt indien de thermische ruispara-op max .
meter Z h' de extinction EXT of de donkerstroom A stijgt. Bij hogere sein-

t 0

snelheden *neemt Zth volgens (4.5) vrijwel evenredig met *toe. Een stijgende

seinsnelheid -T1 leidt dan tot een stijgen van D /b •opt max
De genormeerde optimale drempel D t/b daalt wanneer de maximale energieop max
b in een ontvangen lichtpuls of de gemiddelde avalanche-gain G stijgt.max
In beide gevallen wordt vanwege aA < aB nl. volgens (6.2) en (6.3) de ver-

houding aB/aA groter, wat met (6.4) en (6.21) in het algemeen leidt tot een

kleinere D t/b .op max

6.2. Keuze van de gemiddelde avalanche-gain

De gemiddelde foutenkans P is een funktie van de gemiddelde avalanche-gain
e

G volgens (5.3), (5.4) en (6.2). We zullen eerst een uitdrukking afleiden

voor de optimale gemiddelde avalanche-gain G t(B l ) bij een patroon van een
_ _ oP(1) (1) (1) (1)

beperkt aantal zendsymbolen Bl - Bl (k
1

,k
2

) - {bk1 , ••• ,b_
1

,bo ,b
1

, •••

bk~l)} (vergelijk (5.5)). Daarna zullen we de optimale gemiddelde avalanche

gain Gopt ' welke de gemiddelde foutenkans Pe minimaliseert, onderzoeken.

6.2.1. Minimalisatie van de foutenkans voor een vast datapatroon

We hebben verondersteld ~at er geen timing-errors optreden (t = 0). De
s

foutenkans Pe(B l ) in (5.7) voor een datapatroon Bl (k
1

,k
2

) is minimaal indien

het bijbehorende ruisvermogen uit de equalizer a
1

2 = Var[v (t = O)IB l ]out s
minimaal is. Met (3.24) en (6.2) vinden we

Z
F A + th

e 1 G2
(6.22)

waarbij Al gegeven wordt door

k

b
max

{.~ bk(1)

1

(6.23)

In paragraaf 3.6 bleek de excess-noise faktor F een stijgende funktie van
e

de gemiddelde avalanche-gain G te zijn (zie (3.33) en figuur 3.1). Daar ~

een dalende funktie van Gis, zal er bij ieder datapatroon Bl een oPtima~e
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gemidde1de avalanche-gain Gopt(B1) zijn, waarvoor de variantie cri en dus de

foutenkans Pe{B1) minimaa1 is. Uitdrukking (3.33) voor de excess-noise faktor

F gebruikend vinden we door
e

te ste11en:

= 0

[
z

+ th
A

1
·k -

]

1/3

(
l-k)3 + (~)2
3k A

1
.k

3 2 1/3

( ) ( z ) ]I-k + th
3k A1 .k (6.24)

In de praktijk ge1dt doorgaans (Zth/A1) » t, waarmee (6.24) goed benaderd

wordt door

G (B)
opt 1 (6.25)

6.2.2. Minima1isatie van de gemidde1de foutenkans

_ (1) (1) (1) (1) (1)Bij ieder datapatroon B1(kl ,k2) - {bkl , ••. ,b_
1

,b
o

,b l , ••• bk2 } bestaat

er vo1gens (6.24) een optima1e gemidde1de avalanche-gain G (B 1), welke deopt
foutenkans Pe (B 1) minima1iseert. Iedere Gopt (B 1) vo1doet daarbij aan

G (B = {b(l) == b }) ~ G t(B
1

) ~ G t(B1 = {b
k
(l) == b . })

opt 1 k max op op m~n
(6.26)

Door te midde1en over a11e moge1ijke patronen B1 vo1gens (5.7) 1eiden we

hieruit af, dat de optima1e gemidde1de avalanche-gain G t' welke deop
gemidde1de foutenkans P minima1iseert, vo1doet aan

e

G t(B = {bk == b }) < G < Gopt(B = {bk == b . })op max op t m~n

Op ana10ge wijze ge1dt

(6.27)

G (B' {bopt we = k,klo b . })
m~n

(6.28)
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We zullen nu nagaan hoe de variaties van een aantal systeemparameters invloed

uitoefenen op de optimale geroiddelde avalanche-gain Gopt '

Uit (3.19), (6.23), (6.24) en (6.27) voIgt dat de optimale gemiddelde

avalanche-gain G stijgt wanneer de thermische ruisparameter Z h stijgt, en
opt t

wanneer de extinction EXT of de donkerstroom A daalt.
o

Volgens (6.25) en (6.27) zal bij benadering gelden (- duidt evenredigheid

aan)

Gopt ~
Zth J1/3

- k.bmax
(6.29)

waarbij de afhankelijkheid G - b- 1/3 een betere benadering is naarmate deopt max
donkerstroombijdrage tot het shot-noise vermogen kleiner wordt. In (6.23)

zien we dat dit het geval is wanneer de seinsnelheid ~ toeneE:mt.

Bij hogere seinsnelheden ~ neemt de thermische ruisparameter Zth volgens

(4.5) vrijwel evenredig met ~ toe. Met (6.29) vinden we de benadering

Gopt [
13 J1/3

k.b T
max

1
voor grote T (6.30)

(6.31)
I

voor grote TG -opt

en met (6.29) en (3.20) de benadering

[

I 3(I+EXT) Jl/3

p /10
k.IO 0 .T2

Voorts is G nog enigszins afhankelijk van de beslissingsdrempel D.
opt 2

Wanneer D daalt, zal het minimaliseren van crA = Var[v (t = o)lB' ,b = b ]out s 0 min
over G meer gewicht krijgen dan het minimaliseren van crB

2 = Var[v (t = o)1B',
out s

gemiddelde avalanche-gainb = b ]. Uit (6.26) voIgt dan, dat de optimaleo max
G stijgt wanneer de drempel D daalt.opt
Samenvattend stijgt de optimale geroiddelde avalanche-gain G t wanneer de

1 op
thermische ruisparameter Zth en de seinsnelheid T stijgen, en wanneer de

APD-ionisatieconstante k en de maximale energie in een ontvangen lichtpuls

b (of het gemiddeld ontvangen optische vermogen P bij constante sein-max 0

snelheid ~ en constante extinction EXT) en de beslissingsdrempel D dalen.

Met (6.29) tot en met (6.31) hebben we de benaderingen voor dit gedrag van

G t gevonden.op

6.3 Gemiddeld ontvangen optisch vermogen

De gemiddelde foutenkans P- neemt sterk af wanneer het gemiddeld ontvangen
e



- 43 -

optische vermogen P toeneemt, zoals we in hoofdstuk 8 en 9 zullen zien.
o .

Het vermogen P , nodig om een bepaalde gemiddelde foutenkans P te bereiken,
o e

is minimaal wanneer we de optimale beslissingsdrempel D t en de optimaleop

voor een worst-case foutenkans

worst-case foutenkans P (B' ) na te gaan.
e we

formule (2)J het vereiste vermogen Po,req
P (B' ) = Q(o)

e we

gemiddelde avalanche-gain G t gebruiken.op
De invloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen P op de gemiddelde

o
foutenkans P bij optimale drempel D en optimale gemiddelde avalanche-

e ~t

gain G t is analytisch zeer moeilijk uit te drukken. WeI is het mogelijkop
door het invoeren van een aantal vereenvoudigingen de invloed van P op de

o
Zo is volgens Personick [3, deel II,

Po,req

2+x
I ~I+x

= 2T . u

x

(y IZ) 2+2x

2+x
I+x

Y2 (6.32)

bij een optimale gemiddelde avalanche-gain

-I I

G (B') = ol+x . (Y
I
Z)2+2X

opt we

-I
I+x

Y2 (6.33)

met

~(2LI-II)2 + 16~il+X)
2L 1 • (LI-I I) (6.34)

Y ~ ~_I + L -I ' + ~~
2 YI I I 1J~' L.> I

(6.35)

Hierbij Z1Jn de volgende vereenvoudigingen ingevoerd:

donkerstroom A
O

= ° (dus Vo = O,en Zo = °volgens resp. (3.23) en (3.24),

extinction EXT = 0, excess-noise faktor F = GX (zie (3.35»), en beslissings-e
drempel D (B' ) volgens (6.9). Voorts geldt volgens (4.5) en (4.6)

p we
13 I
T voor grote T (6.36)

Bij grotere seins~elheden~ vinden we.met (6.32) als benadering voor het

verband tussen het vereiste vermogen P en de seinsnelheid -T
I

(- duidto,req
evenredigheid aan)

x 3x+2

P (1.) (1.)2+2x (1)2x+2 I
(6.37)voor grote To,req T T T
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zodat het vereiste gemiddeld ontvangen optische vermogen P voor eenO,req
constante worst-case foutenkans Pe(B~e) toeneemt met

3x+2 10 1°1 22x+2. . og dB/oktaaf seinsnelheid (6.38)

(6.39)

Op analoge wijze leiden we uit (6.33) af als benadering voor het verband

tussen de optimale gemiddelde avalanche-gain G (Bw'e)' behorende bij een
opt

constante worst-case foutenkans P (B' ), en de seinsnelheid -T1
ewe

1
_ (t)2+2X

constant
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7. Lijncodering

Wanneer we door middel van codering correlatie invoeren tussen de zendsymbolen

verkrijgen we een hoeveelheid redundantie. Deze kan benut worden voor bijvoor

beeld foutendetektie, het onderdrukken van gelijkspanningsdrift, en het aan

brengen van extra timing-informatie [12].

Vanwege de niet-lineaire modulatie-karakteristiek van de optische zender

(laserdiode) beperken we ons tot een binair code-alfabet. We bekijken de z.g.

mBnB-blokcodes; inputwoorden van m binaire symbolen worden door de coder

vertaald in codewoorden van n binaire symbolen (m < n). De eerder genoemde

voordelen van codering worden betaald met een n/m maal grotere benodigde

seinsnelheid (anders gezegd: een n/m maal grotere benodigde bandbreedte).

Dit betekent bij hogere seinsnelheden en constante gemiddelde avalanche-gain

volgens (4.5) een toename van het thermische ruisvermogen uit,de equalizer

met vrijwel dezelfde faktor. Bovendien daalt de efficiency min van de code

bij een stijgende conversie verhouding n/m (code-efficiency: de informatie

inhoud in bits per uitgangssymbool, gedeeld door die per ingangssymbool van

de coder). Om deze nadelen te beperken wensen we een niet te grote n/m.

Een "low-redundancy" (kleine n/m) mEnB-code vereist evenwel een grotere blok

grootte m, en daarmee een grotere complexiteit van de coder en de decoder.

De met lijncodering ingevoerde correlatie tussen de zendsymbolen leidt er

~n het algemeen toe dat de meest ongunstige (maar ook de meest gunstige)

combinaties van buursymbolen t.o.v. het symbool onder beslissing vermeden

worden. Dit effekt van lijncodering is echter verwaarloosbaar indien de

storende effekten van de buursymbolen t.o.v. het symbool onder beslissing

te verwaarlozen zijn. De voornaamste invloed van mBnB-codering op de ge

middelde foutenkans P ligt dan in de genoemde vergroting van het thermische
e

ruisvermogen uit de equalizer, die een groter optisch vermogen vereist om

dezelfde P te halen (zie paragraaf 8.7 en subparagraaf 9.3.4.).
e

Aangezien de efficiency van een mEnB-code ~ bedraagt, luidt bij een coder-
n .

inputstroom van even waarschijnlijke, onafhankelijke binaire symbolen de

informatieoverdrachtssnelheid R van de coder-output-stroom, welke een se~n

snelheid ~ bezit:

mR =:
n

1
T

(bits/ sec) (7.l)

Als voorbeelden van mEnB-codes zullen we de IB2B-split-phase en de 5B6B-code

bekijken.



- 46 -

7.]. ]B2B-split-phase code

De ]B2B-split-phase code bezit een zeer eenvoudige coderingsregel, weerge

geven in tabel 7.]. We kunnen deze codering ook opvatten als een vorm van

puls-plaats-modulatie. De dispariteit van elk codewoord is nul, zodat de

variatie in de "running-digital-sum" (RDS) minimaal 1.S (onder de dispariteit

van een binair codewoord verstaan we het aantal enen in dat woord, verminderd

met het aantal nullen erin; onder de RDS van een binaire datastroom op een

bepaald tijdstip het aantal enen tot dan toe verminderd met het aantal nul-

len tot dan toe, en dit gedeeld door twee).

Een minimale RDS-variatie heeft de gunstige betekenis van een minimale gelijk

spanningsdrift in wisselspanningsgekoppelde ontvangers.

Tabel 7.]. De IB2B-split-phase code

input (I B)

o

output (2B)

o

o

Als voordelen van de IB2B-split-phase code t.o.v. straight-binary transmissie

kunnen we noemen:

- veel timing-informatie (nooit meer dan twee nullen of enen achter elkaar

in de gecodeerde datastroom)

gebalanceerde code (de dispariteit van ieder codewoord is nul, waardoor

minimale RDS-variatie optreedt: IRDSI =~)max
- mogelijkheid tot foutendetektie (de woorden 00 en II worden niet gebruikt

als codewoorden)

en als nadelen:

- kleine efficiency (mIn = 50% slechts)

- verdubbeling van de benodigde seinsnelheid bij dezelfde informatieover-

drachtssnelheid (dit kost optisch vermogen om dezelfde gemiddelde fouten

kans P te halen, zoals zal blijken 1.n paragraaf 8.7 en subparagraaf 9.3.4e .
(zie ook (6.38»).

De eenvoudige coderingsregel betekent een eenvoudige opbouw van de coder en

de decoder.
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7.2. 5B6B-code

Ais tweede voorbeeid van een mBnB-code beschouwen we de meer ingewikkeide

5B6B-code. De coderingsregel wordt gegeven door tabel 7.2.

Ais 6-bits codewoorden zijn alleen woorden met dispariteit -2 t 0 en +2

geselekteerd, teneinde RDS-variaties minimaal te houden.

De 5B6B-coder bezit een tweetal toestanden:

- mode I: de dispariteit van het volgende codewoord ~s 0 of +2

- mode 2: de dispariteit van het volgende codewoord is 0 of -2.

Bij een aantal inputwoorden voor de coder behoren O-dispariteit codewoorden,

die in beide modes geIijk zijn. Bij de overige inputwoorden behoren +2-dis

pariteitwoorden in mode I en -2-dispariteitwoorden in mode 2, die in elkaar

overgaan door bit inversie.

Ret toestandsdiagram van de 5B6B-code is weergegeven in figuur 7.1.

-2

o
+2

o

Figuur 7.1. Ret toestandsdiagram van de 5B6B-code

Ret verzenden van een codewoord gaat gepaard met een toestandsovergang. Bij

iedere overgang is de dispariteit van het verzonden codewoord aangegeven.

Ais voordelen van de 5B6B-code t.o.v. de straight-binary transmissie kunnen

we noemen:

- vrij veel timing-informatie (nooit meer dan zes nuIIen of enen achter

elkaar in de gecodeerde datastroom)

- gebalanceerde code (op een -2-dispariteit-codewoord voIgt ais eerste lliet

O-dispariteitwoord aItijd een +2-dispariteitwoord~ en analoog op een +2-,
aItijd een -2-dispariteitwoord; hierdoor een beperkte RDS-variatie:

IRDS[ =' 2)max
mogelijkheid tot foutendetektie (18 6-bits woorden worden niet gebruikt

ais codewoorden, en voor de dispariteiten van opeenvolgende codewoorden

geldt de genoemde regel)

en ais nadeIen:

- kleinere efficiency (~ ~ 83%)
n

vergroting van de seinsnelheid met een faktor ~ =' 1.2.
m
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Deze nadelen zijn duidelijk kleiner dan bij de lB2B-split-phase code; de

complexiteit van de SB6B-coder en -decoder is evenwel veel grater. De sein

snelheid is duidelijk kleiner: er is minder optisch vermogen nodig om de

zelfde gemiddelde foutenkans P te halen, zoals zal blijken in paragraaf 8.7
e

en subparagraaf 9.3.4 (zie ook (6.38)).

Tabel 7.2. De SB6B-code

input (SB) output (6B) input (SB) output (6B)

mode 1 mode 2 mode 1 mode 2

00000 010111 101000 10000 011101 100010

00001 100 111 011000 10001 100011 100011

00010 011011 100100 10010 100101 100101

00011 00 111 1 110000 100 11 100110 100110

00100 101011 010100 10100 101001 101001

00101 ~ 00 10 11 001011 10101 101010 101010

00110 00 1101 001101 10110 101100 10 1100

00111 001110 001110 10111 110101 001010

01000 1100 11 001100 11000 110001 110001

01001 010011 010011 11001 110010 110010

01010 010101 010101 11010 110100 110100

01011 010110 010110 11011 111001 000110

01100 011001 011001 11100 111100 000011

01101 011010 011010 11101 101110 010001

01110 011100 011100 11 110 110110 001001

01111 101101 010010 11111 111010 000101
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8. Numerieke resultaten uit berekeningen van de gemiddelde foutenkans

In dit hoofdstuk gaan we volgens de exhaustive method (5.7) de gemiddelde

foutenkans P berekenen als funktie van een aantal systeemparameters, waarbij
e

we de in [3, deel II, hoofdstuk III] genoemde gegevens voor een typische

optische ontvanger gebruiken, en waarbij we timing-errors buiten beschouwing

laten, dus t = a stellen.s
We zullen de invloed van de vorm van de ontvangen lichtpulsen analyseren, en

verder de invloed van de donkerstroom, de extinction, de beslissingsdrempel,

de gemiddelde avalanche-gain en het gemiddeld ontvangen optische vermogen.

Bij dit alles veronderstellen we straight-binary transmissie met even waar

schijnlijke symbolen. Tenslotte analyseren we de invloed van lijncodering.

8.1. Ontvangergegevens

We gebruiken de in [3, deel II, hoofdstuk III] genoemde gegevens voor een

typische optische ontvanger:

- informatie overdrachtssnelheid R = 25 Mbit/sec

- ontvangen lichtpulsen h'(t): rechthoekig, duty-cycle a = .5
p r

- geegaliseerde outputpulsen h' (t): raised-cosine, roll-off faktor S =out
- APD: - excess-noise exponent x = .5

- primaire donkerstroom A e 100 pAo
- quantum efficiency n = .75

- golflengte van het gebruikte licht: A = 850 nm

- bias-weerstand voor de APD: ~ = 1 Mn

- input-weerstand van de versterker: RA = 1 Mn

junctie-capaciteit Cd van de APD, parallel geschakeld met de input

capaciteit CA van de versterker: CT = Cd + CA = 10 pF

- temperatuur e = 300 K

- dubbelzijdige ruisvermogensspektra:

- van de input ruisspanningsbron e (t) van de versterker
a

s = 2k8
E 5.10-3 n-1

(V
2

/Hz)

- van de input ruisstroombron i (t) van de versterkera

(A
2

/Hz) (8. 1)
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Met de genoemde gegevens berekenen we

hv
-=n

hC
nAo ~ 3.117 . 10- 19

J (Co: lichtsnelheid in vacuum)

A ~ 6.25 . 108 primaire elektronen/seconde
o

R.r = Fo//~ = .5 M.I1 (8.2)

en voor de weegfaktoren

II :: 1.003
-1 2 .805

-3
~1 II ~ 5.12 • 10

1
3

"" .072 (8.3)

We zien dat ~1 - II « II' waarmee volgens subparagraaf 5.4.1. het shot

noise vermogen van het worst-case patroon van buursymbolen B' = {b
k

k~we , TO

veel kleiner is dan het shot-noise vermogen van een symbool onderb }
max

beslissing b = bo max
Daar we straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen ver-

onderstellen, is de seinsnelheid ~ gelijk aan de informatieoverdrachtssnel-

heid R:

1T = 25 MBaud (8.4)

Zoals in paragraaf 3.6 vermeld werd, komt een excess-noise exponent x = .5

voor waarden van de gemiddelde avalanche-gain G rond 60 goed overeen met een

APD-ionisatieconstante

k = .1 (8.5)

We berekenen voor de thermische ruisparameter Zth volgens (4.4)

Z :: 4.6733 • 10-32 V2
th (8.6)

wat volgens (4.7) overeenkomt met een thermische ruis

n :: 694 secundaire elektronen
therm

(8.7)

. Ret gemiddelde aantal door een donkerstroom A in een seininterval T. 0
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gegenereerde primaire e1ektronen noemen we n
d

:

b.
n = A T

d 0

waarvoor we hier vinden

De donkerstroombijdrage V tot de verwachting van de uitgangsspanning
o

E[v t(t =O)!B] bedraagt vo1gens (3.23)ou s

(8.8)

(8.9)

V = A T
o 0

hv
n H' teo)ou H' teo)ou

7.7925 (8.10)

Zoa1s we in paragraaf 5.3 zagen, vereist het gebruik van de exhaustive

method (5.7) dat we slechts een beperkt aanta1 datasymbo1en meenemen in de

berekeningen: bekijk slechts datapatronen B1 = B1(k
l
,k2) = {b~i) , ••• ,b~~),

.'I) (1) (1) ..
bo ,b

l
, ... ,bk2 }, waarb~J we k

l
en k

2
bepa1en met (5.6). We veronderste11en

geen timing-errors (t = 0) zodat (5.6) met (4.1) overgaat ins

z'(-k) = 0 voor k < k l en k > k2 (8.1I)

De shot-noise-variantie funktie z'(t) b1eek echter onbegrensd in de tijd te

zijn, met z'(k) > 0 voor a11e k E Z (zie paragraaf 4.4). We dienen derha1ve

een geschikt afbreekcriterium op te ste11en om een k
l

en k2 te vinden, die

met goede benadering aan (8.11) vo1doen. Vo1gens (5.12) is

00

L: z' (-k) = L I - II
k:=-oo
kfO

zodat we k
l

en k2 kunnen bepa1en met de eis

k

~ z'(-k)!(E I - II) - 1-£ met 0 < £ « I

k~OI .

(8.12)

Vervu11ing van deze eis betekent vo1gens (3.29) dat a11e voor het worst-case

shot-noise vermogen re1evante buursymbo1en meegenomen worden.
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Bij de onderhavige ontvanger ~s de shot-noise-variantie funktie z'(t) een

even funktie van t (zie (3.15): de ontvangen lichtpuls h'(t) en de geegali
p

seerde outputpuls h' (t) zijn hier immers even») en dus stellen we kl = -k2•
out

Met k1 = -3 en k2 = 3 vinden we

(8.13)

even waarschijnlijke datapatronen B
l

(k1 ,k2) =

b (l) }
k2 •

zodat deze k
1

en k2 volgens (8.12) acceptabel zijn. We veronderstellen

straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen. Bij k
1

= -3

en k
2

= 3 wordt de gemiddelde foutenkans Pe dan bepaald met behulp van de

exhaustive method (5.7) door te middelen over 2k2-kl+l = 27 = 128 verschillende

{ (1) (1) (1) (1)
bk1 "")b_1 ' b0 ) b1 ' •.. )

8.2. Invloed van de vorm van de ontvangen lichtpulsen

Bij de onderhavige ontvanger worden in eerste instantie rechthoekige ontvangen

lichtpulsen verondersteld. Deze aanname is aIleen zinvol wanneer de fiber

dispersie verwaarloosbaar is. Ret optreden van een zekere fiberdispersie maakt

echter de aanname van Gaussische ontvangen lichtpulsen reeler.

Blijkens de plots in de appendices 1 en 2 zijn resp. de shot-noise-variantie

funktie z'(t) (zie paragraaf 4.4) en de weegfaktoren II) El)~I-Il ,12 en 13
(zie subparagraaf 5.4.1) voor rechthoekige en Gaussische ontvangen licht

pulsen nagenoeg gelijk, indien beide dezelfde genormeerde r.m.s. pulsbreedte

¥bezitten. Dit geldt met name voor kleinere ¥(bijvoorbeeld ¥< .15). Voor

foutenkansberekeningen zijn rechthoekige en Gaussische ontvangen lichtpulsen

derhalve vrijwel equivalent, indien volgens (4.11) tussen hun genormeerde

pulsbreedtes a resp. a de relatie a = -TO = a /112 bestaat. De in dit hoofd-r g g r
stuk beschreven resultaten uit foutenkansberekeningen voor rechthoekige ont-

vangen lichtpulsen met een duty-cycle a r = .5 zijn dus nagenoeg gelijk aan

die) welke we verkrijgen voor Gaussische ontvangen lichtpulsen met een genor

meerde pulsbreedte· a = a /112 :::: .144. -We zullen dit nader verifieren ing r
paragraaf 8.7.

8.3. Invloed van donkerstroom en extinction

We zullen in deze paragraaf de invloed van de donkerstroom A en de extinction
o
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EXT op de beslissingsdrempel D en de gemiddelde foutenkans P onderzoeken.
e

Laten we als uitgangspunt de donkerstroom A = 0, de extinction EXT = 0 en de
o

beslissingsdrempel D = Dp(B~C) (zie (6.9)) stellen. Met (6.32) tot en met (6.35)

bepalen we dan het vereiste gemiddeld ontvangen optische vermogen P voor
-9 . o,req

een worst-case foutenkans Pe(B~e) = Q(6) ~ 10 en de bijbehorende optimale

gemiddelde avalanche-gain G (B'):
opt we

P = -57.80 dBmo,req (8.14)

G (B')
opt we

56.89 (8.15)

waaruit met (3.20) en (8.4) voIgt

b = 1.3289 . 10-16
J

max (8. 16)

In deze paragraaf zullen we steeds de maximale energie in een ontvangen licht-
. -16

puIs b = 1.3289.10 J stellen, en de gemiddelde avalanche-gain 56.89.max
Ret gemiddelde aantal door een ontvangen lichtpuls Det de maximale energie

b gegenereerde primaire elektronen noemen we n :max p

n
p

!:l n= - • bhv max (8.17)

waarvoor we hier vinden

n ::: 426
p

(8.18)

Uit (6.1), (8.10) en (8.16) concluderen we, dat de donkerstroombijdrage V
8 _1 0

voor de onderhavige ontvanger, welke een donkerstroom A = 6.25.10 sec
o

bezit, tot de verwachting van de uitgangsspanning E[v (t =O)/B] erg klein. out s
is too.v. de maximale signaalbijdrage (faktor 17 verschil). Bovendien neemt

Vo omgekeerd evenredig met de seinsnelheid ~ af.

De donkerstroombijdrage Z tot de variantie van de uitgangsspanning Var[v
o out

(t = O)/B] bedraagt volgens (3.24) bij de onderhavige ontvanger
s

(8. 19)

en de thermische ruisbijdrage volgens (4.4) en (8.6)
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(8.20)

Beide bijdragen zijn hier vrijwel gelijk; bij hogere seinsnelheden t is de

donkerstroombijdrage (omgekeerd evenredig met ~) echter al snel kleiner dan

de thermische ruisbijdrage (evenredig met t, zie (4.5)).

In tabel 8.1 is de invloed van de donkerstroom A en de extinction EXT op
o

diverse genormeerde beslissin~sdrempelsweergegeven (DML(B~e) en DML(B~e)

zijn de maximum-likelihood drempels volgens (6.3) bij resp. een worst-case

en een best-case patroon van buursymbolen, en de drempel Dp(B~e) wordt ge

geven door (6.9)). Eveneens is in enkele gevallen de gemiddelde foutenkans

P berekend.
e

Tabel 8.1. De invloed van de donkerstroom A en de extinction
EXT op diverse genormeerde besli~singsdrempels en
de gemiddelde f0utenkans Pe (bmax = 1.3289.10- 16 J;
G = 56.89; t s = 0; verdere ontvangergegevens: par. 8.1.)

-1
A

O
(sec )

EXT

D (B' ) /b
P we max

P
e

DML(B' )/b
we max

p
e

o
o

• 1814

6.17.10- 10

.1875

.1801

86.25.10

o

.2893

-8
1.27.10

.2962

-81.18.10

.2918

86.25. 10

.01

.3055

-82.52.10

.3126

-8
2.34.10

.3087

Steeds geldt in tabel 8.1 Dp(B~e) < DML(B~e) overeenkomstig subparagraaf 6.1.1.

De drempels DML(B'Be) en DML(~~) vertonen slechts kleine onderlinge verschillen

omdat de shot-noise bijdrage van de buursymbolen t.o.v. de bijdrage van het

symbool onder beslissing zeer gering is (immers L
1
-I

1
« II' zie (8.3)). Daar

volgens (6.20) DML(BB'e) < D < DML(B' ) geldt, zien we dat de optimale
opt we

drempel D t stijgt als A of EXT toeneemt. Dit komt overeen met de in sub-op 0 .

paragraaf 6.1.2. gehouden beschouwingen. Ook neemt de gemiddelde foutenkans Pe
toe bij vergroting van A

O
of EXT, omdat dan het ruisvermogen uit de equalizer

. Var[v t(t =O)!B] toeneemt •.ou s
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8.4. Invloed van de beslissingsdrempel

In deze paragraaf en de volgende paragrafen beschouwen we de gemiddelde

foutenkans Pals een funktie van de maximale energie b in een ontvangen
e m~'

lichtpuls, de gemiddelde avalanche-gain G en de beslissingsdrempel D:

P = P (b ,G,D)
e e max (8.21)

86.25.10 primaire elektronen per secondeSteeds wordt de donkerstroom A =
o

gesteld en de extinction EXT = .01. Ret verband tussen b en het gemiddeldmax
ontvangen optische vermogen P wordt gegeven door (3.20), met een seinsnel

o
heid ~ = 25 MBaud (zie (8.4».

De invloed van de beslissingsdrempel D op de gemiddelde foutenkans P ~s
e

weergegeven in figuur 8.1.

, ',, ,, ,
'\ l'
." '/ u"',,'"

I, \
\ \

\ \, \

\ \, \

\ \
\ ,
\ "

\ \, \
\ ....,

z.

2

-.10

.1.l;' ."l.'

Figuur 8.1. De gemiddelde foutenkans Pals funktie van de genormeerde
beslissingsdrempel D/b tstraight-binrry transmissie met
even waarschijnlijke s~6olen; t s = 0; T = 25 MBaud;
bmax = 1.3289.10-16 J (Po ~ -57.75 dBm); G = 56.89;
EXT = .01; ontvangen lichtpulsen: rechthoekig, duty-cycle
a r = .5 (Gaussisch, ag ~ .144); geegaliseerde outputpulsen:
raised-cosine, roll-off faktor B= 1; verdere ontvanger
DPDPvpn~: nRTRQTAAf R.l)
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Hierin is P uitgezet als funktie van de genormeerde drempel D/b ,waarbij

de maximaleeenergie in een ontvangen lichtpuls b = 1.3289.IO-
fgx

J (P =
max 0

-57.75 dBm) gesteld is, en de gemiddelde avalanche gain G = 56.89. Eveneens

uitgezet zijn de maximale foutenkans P = P (B W' e)' optredend voor eene max e
worst-case patroon van buursymbolen B' = {bk k4 =b } en de minimalewe ,TO max
foutenkans P . = P (BB'e)' optredend voor een best-case patroon van buure m~n e
symbolen B~e = {bk ,k10 = bmin}·

We zien dat de gemiddelde foutenkans P vrij nauw door de uitersten P .e e m~n

en P begrensd wordt. Dit wordt veroorzaakt door de geringe bijdrage vane max
de buursymbolen tot het shot-noise vermogen t.o.v. de bijdrage van het symbool

onder beslissing (immers L1-I 1 « II' zie (8.3». Er treedt een vrij scherp

minimum in P op bij de genormeerde optimale drempel D Ib in P .e opt max' e m~n

bij DML(BB'e) Ib en ~n P bij DML(B' ) Ib . We zien dat de optimalemax e max ·we· max
drempel D tussen DML(BB'e) en DML(B' ) ligt overeenkomstig (6.20) en dat

opt we
we deze drempel nauwkeurig dienen in te stellen •

.-
8.5. Invloed van de gemiddelde avalanche-gain

gemiddelde foutenkans P
e

als funktie van G, waar-

De invloed van de gemiddelde avalanche-gain G op de

is weergegeven ~n figuur 8.2. Hierin is P uitgezete
bij de genormeerde beslissingsdrempel D/b steeds gelijk aan de optirnalemax
waarde D Ib genomen is, en de maximale energie ~n een ontvangen licht-

opt max -16
puls b = 1.3289.10 J. Eveneens uitgezet zijn D t/b ,de maximalemax op max
foutenkans P = P (B' ), en de minimale foutenkans P . = P (B'e)' Deemax e we e m~n e B
optimale drempel D t is bepaald door P = P (b ,G,D) te minimaliseren overop e e max
D, waarbij b en G constant gehouden zijn.max
We zien dat de genormeerde optimale drempel D Ib daalt wanneer de ge-opt max
middelde avalanche-gain G stijgt, overeenkomstig het in subparagraaf 6.1.2.

gestelde. Verder blijkt de gemiddelde foutenkans P wederom vrij nauw doore
begrensd te worden, daa.r het shot-noise vermax

veel kleiner is dan dat van het symbool onder be-

de uitersten P . en P
e m~n e

mogen van de buursymbolen

slissing (LI-I I « II' zie (8.3». Er treedt een minimum in Pe op bij de

optimale gemiddelde avalanche-gain Gopt ' in Pe max bij GoPt(B~e)' en ~n

P . bij G t(BB'e)' Hierbij geldt G (B') < G < G (BB'e), overeen-e m~n op opt we opt opt
komstig (6.28). Deze minima zijn evenwel niet zo scherp. Kleine afwijkingen

van de gemiddelde avalanche-gain G t.o.v. de optimale waarde G veroorzakenopt
dus geen wezenlijke toename van de gemiddelde foutenkans P •

e
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Figuur 8.2. D~ gemiddelde foutenkans Pals funktie van de gemiddelde
avalanche-gain G, bij genofmeerde optimale beslissings
drempel D t/bop max

(straighf-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen;
t s = 0; T = 25 MBaud; bmax = 1.3289.10- 16 J (Po ~ 57.75 dBm);
EXT = .01; ontvangen lichtpulsen: rechthoekig, duty-cycle
a r = .5 (Gaussisch, ag ~ .144); geegaliseerde outputpulsen:
raised-cosine, roll-off faktor S = 1; verdere ontvangergegevens:
paragraaf 8.1)

8.6. Invloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen

gegeven door (3.20). We kunnen P verder
o

het gemiddelde aantal door een ontvangen

De invloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen P op de gemiddeldeo
uitgezet als funktiefoutenkans P is weergegeven ~n figuur 8.3. Rierin is P

e e
van P (uitgedrukt in dBm) (zie (3.20», waarbij de gemiddelde avalanche-gain

o
G en de genormeerde beslissingsdrempel D/b steeds.gelijk aan de optimalemax
waarden G t resp. D /b genomen zijn. Eveneens uitgezet zijn G enop opt max opt
D t/b • De optimale gemiddelde avalanche-gain G en de optimale drempelop max opt
D t zijn bepaald door P = P (b ,G,D) te minimaliseren over G en D, waar-op e e max
bij de maximale energie b in een ontvangen lichtpuls constant is gehouden.max
Ret verband tussen P en b wordto max
nog in verband brengen met n , d.i.

P
lichtpuls met de maximale energie b gegenereerde primaire elektronen,max
volgens (3.20) en (8.17):
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2.10-3 plion b = ....!l T.IO 0
np = hv' max hv' (I +·EXT) • (8.22)

waarbij P in dBm uitgedrukt dient te worden.
o

We zien dat de gemiddelde foutenkans P sterk daalt wanneer het gemiddelde
ontvangen optische vermogen P stijgt. Voor P = 10-9 is een P ~ -57.4 dBm

o e 0

(dit komt overeen met 1.84 nW) nodig bij G ~ 39.7 en D t/b ~ .342.opt op max
Ook de optimale gemiddelde avalanche-gain G t en de genormeerde optimaleop
beslissingsdrempel D t/b dalen wanneer P stijgt, overeenkomstig hetop max 0

gestelde in de subparagrafen 6.2.2 resp. 6.1.2.

--+-";1"
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.~ Gor~

'0' ~8 bf'l'\"".It;

t 1 110' ~, .43
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...:r
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-M 32- ·'l.f'0

-'0 -f'y ·~8 -PI -r'
--+ ~ (clBtn)

Figuur 8.3. De gemiddelde foutenkans Pals funktie van het gemiddeld
ontvangen optische vermoge5 P , bij optimale gemiddelde
uvalanche-gain G t en genorm~erde optimale drempel D t/b
(straighf-binaryO~ransmissiemet even waarschijnlijkeO~ymb~r~n;
t s = 0; - = 25 MBaud; EXT = .01; ontvangen lichtpulsen; recht
hoekig, Auty-cycle a r = .5 (Gaussisch, a g ~ .144); geegaliseerde
outputpulsen: raised-cosine, roll-off faktor B= I; verdere
ontvangergegevens: paragraaf 8.1).

Hierbij merken we op dat volgens (3.20) stijging van Po bij een constante

seinsnelheid ~ (= 25 MBaud) en een constante extinction EXT (= .01) een

stijging van de maximale energie b in een ontvangen lichtpuls betekent.max
We zullen het gedrag van G en D Ib als funktie van P nader bekijkenopt opt max 0

in paragraaf 8.7.
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8.7. Invloed van lijncodering

We zullen in deze paragraaf de invloed van mBnB-lijncodering op de gemiddelde

foutenkans P analyseren, en in het bijzonder de invloed van IB2B-split-phase
e

en 5B6B-codering, zoals besproken in hoofdstuk 7. Voor deze twee coderingen

~s Pals funktie van het gemiddeld ontvangen optische vermogen P berekend
e 0

bij een optimale gemiddelde avalanche-gain G t en een genormeerde optimaleop
drempel D /b . De resultaten zijn uitgezet in figuur 8.4 (a,b,c), tezamenopt max
met de resultaten bij straight-binary transmissie (zie paragraaf 8.6).

De gebruikte ontvangergegevens (paragraaf 8.1) vermelden een informatieover

drachtssnelheid R = 25 Mbit/sec. Dit impliceert voor straight-binary trans

missie met even waarschijnlijke symbolen een seinsnelheid ~ = 25 MBaud, en

voor mBnB-codering volgens (7.1) een seinsnelheid

1 n
T=iii· R (Baud) (8.23)

welke voor IB2B-split-phase codering

, -,
10

10'

-10
10

-1'2.
10

straight

binary

1828

-lit
10 L __L.-----l----l-----L---'----L----L----i-----:-=--~=--~

-62 -61 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52 -51

~ (dBm)

Figuur 4.8.a. De gemiddelde foutenkans Pe
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Figuur 8.4.b. De optimale gemiddelde avalanche-gain G
opt

1 2
25.106 50 MBaud- = - .

T 1

en voor 5B6B-codering

1 6 25.106 30 MBaud- = .
T 5

(8.24)

(8.25)

bedraagt.

De in figuur 8.4 (a,b,c) uitgezette resultaten van foutenkansberekeningen

voor rechthoekige ontvangen lichtpulsen met een duty-cycle a =.5 zijn
r

volgens paragraaf 8.2 nagenoeg gelijk aan die, welke we verkrijgen voor

Gaussische ontvangen lichtpulsen met een genormeerde pulsbreedte a = a /
g r

Ii2 ~ .144. Dit kunnen we verifieren aan de hand van tabel 8.2 voor straight-

binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen. De optredende verschil

len blijken z6 klein te zijn, dat zij in figuur 8.4 (a,b,c) niet waarneem

baar worden.

We hebben geen timing-errors verondersteld (t = 0), zodat volgens (6. I) des
buursymbolen geen enkele invloed hebben op de verwachting van het uitgangs-
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Figuur 8.4.c. De genormeerde optimale drempel D /bopt max

Figuur 8.4. De gemiddelde foutenkans Pals funk tie van het gemiddeld ont
vangen optische vermogen pe, bij optimale gemiddelde avalanche
gain G t en genormeerde oBtimale drempel D /b ; voor straight-
b . 00 •• h" 1" k OD t bmax 6~nary transm~ss~e met even waarsc ~Jn ~J e sym olen, 5B B-
codering en IB2B-split-phase codering.
(t = 0; R = 25 Mbit/sec; EXT = .01; ontvangen lichtpulsen:
re~hthoekig, duty-cycle a =.5 (Gaussisch, a ~ .144);
geegaliseerde outputpulse~: raised-cosine, roIl-off faktor
S = I; verdere ontvangergegevens: paragraaf 8.1)

signaal E[v t(t = O)!B]. Bovendien geldt met de gebruikte ontvangen licht-ou s
pulsen en geegaliseerde outputpulsen LI-I I « II (zi~ (8.3)). De buursymbolen

dragen hierdoor t.o.v. het symbool onder beslissing nauwelijks bij tot het

shot-noise vermogen uit de equalizer, en daarmee tot de variantie van het

uitgangssignaal Var[v t(t = O)!B]. Samengevat zijn de storende effektenou s
van de buursymbolen t.o.v. het symbool onder beslissing dus te verwaarlozen.

Dit wordt geIllustreerd door figuur 8.4.a waarin voor straight-binary trans

missie met even waarschijnlijke symbolen naast de gemiddelde foutenkans Pe
(doorgetrokken curve) ook de maximale foutenkans P = P (B' ), optredend

e max e we
voor een worst-case patroon van buursymbolen B' = {b

k
k4 =b }, en dewe ,,0 max
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Tabel 8.2 De gemiddelde foutenkans P , de optimale gemiddelde avalanche-gain
G en de genormeerde optrmale beslissingsdrempel D t/b als
fRRRties van het gemiddeld ontvangen optische vermog~R P ~aSerekend
voor rechthoekige en Gaussische ontvangen lichtpulsen meg dezelfde

o (J
g8normeerde r.m.s. pulsbreedte T
(r = a = a /112 = .144; strairht-binary transmissie met even waar
schijn!ijkersymbolen; t = 0; T = 25 MBaud; EXT = .01; geegaliseerde
outputpulsen: raised-co~ine, roll-off faktor S = 1; verdere ontvanger
gegevens: paragraaf 8.1)

P (dBm)
o

- 59

- 57.5

- 56

p* G * D /b *e opt opt max

1. 73 .10-6 43.76 .3855

1. 79 .10-6 43.57 .3861

2. 11 .10-9 40.14 .3454

2.24 .10-9 39.94 .3462

6.72 .10- 14 36.66 .3147

7.50 .10- 14 36.43 .3159

* De eerste getallen gelden voor rechthoekige, de tweede voor Gaussische

ontvangen lichtpulsen.

minimale foutenkans P . = P (BB'C)' optredend voor een best-case patroone m~n e
van buursymbolen BB'C = {bk k~ =b . } (beide onderbroken curves) geplot zijn.. ,rO m~n

Deze curves vallen aIle vrijwel samen.

Ret gebruik van mBnB-codering leidt volgens (8.23) bij eenzelfde informatie

overdrachtssnelheid R tot een vergroting van de seinsnelheid t met een faktor

~ t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen. Ook
m
leidt het gebruik van mBnB-codering in het algemeen tot het onderdrukken van

de meest ongunstige (maar ook de meest gunstige) combinaties van buursymbolen.

De storende effekten van de buursymbolen bleken bij de onderhavige ontvanger

echter verwaarloosbaar t.o.v. het symbool onder beslissing. De vergroting van

de seinsnelheid t ~s daardoor de voornaamste weg waarlangs mBnB-codering

invloed uitoefent op de gemiddelde foutenkans P .e
In de plot van figuur 8.4.a zien we dat 5B6B-codering .85 a .9 dB, en IB2B-

split-phase codering 3.4 a 3.5 dB extra gemiddeld ontvangen optisch vermogen

kost t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen om

dezelfde gemiddelde foutenkans P te halen. We zagen reeds dat bij de onder-
e

havige ontvanger geldt P ~ P (B' ), en dat rnBnB-codering de voornaamste
e 0 e \\IC 1

invloed op Pe uitoefent via vergroting van ode seinsnelheid r' Benadering
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(6.38) voorspelt dan bij mBnB-codering een extra benodigd gemiddeld ontvangen

optisch vermogen t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke

symbolen om dezelfde P te halen van
e

10 3x+2 101 (~)
• 2x+2' og m dB (8.26)

De onderhavige ontvanger bezit een APD met een excess-noise exponent x = .5

volgens (8.1), waarmee 5B6B-codering .924 dB en IB2B-split-phase codering

3.51 dB extra optisch vermogen zou kosten. Deze benaderingen stemmen goed

overeen met de gevonden waarden.

In figuur 8.4.b zien we dat bij een constant gemiddeld optisch vermogen P
o

5B6B-codering t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke

symbolen een toename van de optimale gemiddelde avalanche-gain G vereistopt
met ongeveer een faktor 1.12, en IB2B-split-phase codering met ongeveer een

faktor 1.57 (beide bij P = -55 dBm). Wanneer we bij mBnB-codering wederomo
aIleen rekening houden met de toename van de seinsnelheid, neemt G bij

opt
een constante P volgens (6.31) toe t.o.v. G bij straight-binary trans-o opt
missie met even waarschijnlijke symbolen met ongeveer een faktor

n 2/3
(-)m (8.27)

en ~n het bi~zonder voor 5B6B- en IB2B-split-phase-codering met ongeveer een

faktor (1.2) /3 ~ 1.13 resp. (2)2/ 3 ~ 1.59. Deze benaderingen stemmen goed

overeen met de gevonden waarden.

constante P volgens
e

met even waarschijnlijke

Uit de figuren 8.4.a en 8.4.b vinden we dat voor een gemiddelde foutenkans

P = 10-9 5B6B-codering t.o.v. straight-binary transmissie met even waare
schijnlijke symbolen een toename van G vereist met ongeveer een faktor

opt
1.07, en IB2B-split-phase codering met ongeveer een faktor 1.26. Wanneer we

weer P ~ P (B' ) gebruiken, en bij mBnB-codering weer aIleen rekening houden
e ewe

met de toename van de seinsnelheid, neemt G bij een
opt
transmissie(6.39) toe t.o.v. G t bij straight-binaryop

symbolen met ongeveer een faktor

(8.28)

De onderhavige ontvanger bezit een APD met een excess-noise exponent x = .5

volgens (8.1), waarmee deze faktor voor 5B6B-codering ~ ~ 1.063 bedraagt,

en voor IB2B-split-phase codering 12 ~ 1.260. Deze benaderingen stemmen zeer
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goed overeen met de gevonden waarden.

G logarithmisch uitzettenopt
vermogen P bij een constante

o
(en constante 13 , k en EXT), vinden we volgens (6.31) bij

1rechte lijn. De benaderingsfouten worden kleiner naarmate
T

Wanneer we de optimale gemiddelde avalanche-gain

als funktie van het gemiddeld ontvangen optische
. . d 1

se~nsnelhe~ T
benadering een

groter wordt, zoals bij (6.29) ter sprake kwam. Dit wordt bevestigd door

figuur 8.4.b. De hellingen van de gevonden curves voldoen redelijk aan (6.31):

bij lB2B-split-phase codering vinden we, uitgaande van G = 53.87 bij
opt

p = -55 dBm, als benadering G t = 49.89 bij P -54 dBm, terwijl we bijo op 0

dezelfde P via minimalisatie van P vinden G = 50.41. De benadering ligto e opt
iets lager dan de echte waarde. Hierbij speelt de afname van de genormeerde

optimale beslissingsdrempel D /b bij toenemende P mee (zie figuur 8.4.c)opt max 0

die G iets doet toenemen (zie paragraaf 6.2.2).
opt

In figuur 8.4.c is de invloed van het gemiddeld optische vermogen P op de
o

genormeerde optimale drempel D /b weergegeven. D /b daalt wanneer
lopt max opt max

P stijgt en de seinsnelheid -T constant blijft. Volgens (3.20) stijgt dan
o .

immers de maximale energie b in een ontvangen lichtpuls, wat volgens sub-max
paragraaf 6.1.2. een daling van D t/b impliceert. Verder neemt D t/b. 1 op max op max
toe wanneer de seinsnelheid T toeneemt en Po constant blijft. Volgens (3.20)

daalt dan immers b ,wat samen met de stijging van -T1 volgens subparagraafmax
6.1.2 een stijging van D t/b impliceert. Bij een constant gemiddeld ont-op max
vangen optisch vermogen P stijgt de genormeerde optimale drempel D /b

o opt max
dus wanneer we mBnB-codering toepassen i.p.v. straight-binary transmissie met

even waarschijnlijke symbolen, en weI meer naarmate de conversieverhouding

~ groter is. Dit komt overeen met figuur 8.4.c.m
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9. Een ander ontvangermodel

In het tot nu toe gehanteerde ontvangermodel werd gelijkspanningskoppeling in

de versterker en de equalizer verondersteld. De beslissingsdrempel bij de drempel

detektor kunnen we instellen met een gelijkspanningsniveau, dat zeer stabiel

behoort te zijn. Dit stelt hoge eisen aan de technische realisatie.

Een ander mogelijk ontvangermodel is een model met wisselspanningskoppeling

in de versterker en de equalizer. Dit model is weergegeven in figuur 9.1. De

wisselspanningskoppeling kunnen we representeren met een koppelcondensator.

De drempeldetector kunnen we uitvoeren als een comparator met een ingang aan

aarde.

dremral
dt.~e.ktor

f-MAPDH
fib~r

--.....1de~oder 1--.·
of: +IcT.s

Figuur 9.1. Een ander ontvangermodel

9.1. Instelling van de beslissingsdrempel

Daar de drempeldetektor als comparator met een ingang aan aarde uitgevoerd is,

kunnen we een equivalente beslissingsdrempel D direkt v66r de koppelcondeneq
sator veronderstellen. Deze ligt op het gelijkspanningsniveau van de uitgangs-

spanning v t(t) van de equalizer:ou

D = DC - niveau van v (t)eq out
(9. 1)
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We berekenen, gebruik makend van de lineariteit van de ontvanger:

DC-niveau van v (t)out

Volgens (2.3) geldt

+00
H (0) = f h (t) dt =

P -00. P

en volgens (3.12)

H t(o) = T.H' (0)ou out

En met (2.2) vinden we

H t(o)ou
(DC-niveau van Po(t»)H (0) + Vo

p
(9.2)

(9.3)

(9.4)

1 +T/2
DC-niveau van po(t) = -T f E[p (t)]dt

-T/2 0

1 +T/2 +00

= T f L: E[bk] . h (t-kT)dt
-T/2 K=-OO P

(9.5)

Wanneer we een gebalanceerde lijncode gebruiken, of straight-binary trans

missie bedrijven met even waarschijnlijke symbolen, geldt met (3.17)

b + b. bmax m~n max
=-

2 2
. (l +EXT) (9.6)

Substitutie in (9.5) geeft met (9.3)

b (I+EXT) +T/2 +00
max f ~DC-niveau van p (t) = ----2=T~--- ~ h (t-kT)dt

o ";'T/2 K==-OO P

b ( 1+EXT) +00
= _m_a_x___ f h (t) dt

2T -00 P

b (1 +EXT)max= ---=::=-----
2T

b (l+EXT)max
2T

H (0)
P

(9.7)

zodat met (9.1) tot en met (9.4) voor de equivalente beslissingsdrempel Deq
wordt gevonden

Deq

b (I+EXT)max
2

H' (0) + Vout 0
(9.8)

en met (3.23)
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b (I+EXT)
D = { max 2 + A T. hV } H' t(o)

eq 0 n ou (9.9)

9.3 zijn dan ook ver open.

op in het oogpatroon, door-

(vergelijk figuur 4.3.a) en de

9.2.b (vergelijk figuur 4.3.c).

We kunnen dus in dit ontvangermodel de drempelligging varieren door de waarde

bij frekwentie f = 0 van het geegaliseerde outputspektrum H' (f) te varieren.
out

Laten we bijvoorbeeld voor H' (f) eens een raised-cosine spektrum met rollout
off faktor S > 1 nemen (vergelijk (4.12)):

H I (f) = sin (~S).cos(1T~) voor If I < HS-I)out

= ! {I -sin(i( [f I - !))} voor HS-l)~ If I < !<S+I)

= 0 voor If I ~ HS+I)

h't (t) = sin(1Tt) COS(S1Tt)/{1Tt (1-(2St)2)} (9.10)ou

Dit spektrum is weergegeven in figuur 9.2.a

bijbehorende tijdfunkties h' (t) in figuur
out

We zien dat h' (t) zeer snel uitsterft, en weI sneller naarmate S groter is.
out

De bijbehorende worst-case oogpatronen in figuur

Voor roll-off faktoren S > 1.5 treden er knikjes

dat h' (t) nulpunten bezit voor It I < 1.out
Volgens (4.12) en (9.10) geldt voor een raised-cosine spektrum H' (f)out

H' t(o) =ou

= sin(2~)

voor S ~ 1

voor S > 1

(9. II)

zodat we met (9.9) de genormeerde equivalente drempel kunnen varieren door de

roll-off faktor S > 1 te varieren:

D
~
bmax

A T
= {1+EXT + _0_

2 bmax
(9. 12)

Dit wordt geillustreerd door figuur 9.4 (waarin de donkerstroom A = 0 en
o

de extinction EXT = 0 genomen zijn). We zien dat we bijvoorbeeld voor een

genormeerde equivalente drempel D /b =.3 een roll-off faktor S ~ 2.4
eq max

nodig hebben. Zoals we bij het vorige ontvangermodel een optimale genormeerde

drempel D t/b berekenden, zo kunnen we voor dit ontvangermodel eenop max
optimale roll-off faktor S' berekenen.opt
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9.2.a. Raised-cosine spektrum H' t(f)ou

,~

d
e

f-

A
v f

,~ ..
~ 'J

.6

.25

o

-.25
-4 -3 -t o

T
1 2 3 4

9.2.b. Raised-cosine tijdfunktie h' (t)
(d: S = 1.5; e: S = 2; f: SOJJt2 •5)

Figuur 9.2. Raised-cosine outputspektrum H' t(f) met bijbehorende tijd
funkties indien roll-off fakto~U~ > 1
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Figuur 9.3. Worst-case oogpatronen, behorende bij raised
cosine pulsvormen met roll-off faktor S
(a: s= .1; b: s= .5; c: s= I;d: s= 1.5;
e: S = 2; f: S = 2.5)

Deq
.5

.4
b max .3

.2

.1

a
a 1 2 3 4

---.[3

Figuur 9.4. De genormeerde equivalente beslissingsdrempel
Deq/b als funktie van de roll-.off f aktor Smax .. . 1
van de raised-cosine geegal~see][de outputpu sen
(donkerstroom A = 0; extinction EXT = 0).

o
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Teneinde de invloed van variatie van de roll-off faktor S te analyseren,

zijn in appendix 3 plots opgenomen van de weegfaktoren II' LI , LI-I I , 12 en

1
3

als funkties van S met de genormeerde r.m.s. pulsbreedte ¥van de ont

vangen lichtpulsen als parameter. Daarbij is een raised-cosine geegaliseerde

outputpuls h' t(t) verondersteld, en rechthoekige of Gaussische ontvangen
00 a a

lichtpulsen h'(t). Rierbij geldt volgens (4.11) a =T' en a = 112. T
a p a g r a

(zodat T = .029 overeenkomt met a r = • I, T = .087 met a r = .3 en T = .144

met a = .5). In appendix 2 zijn plots opgenomen van dezelfde weegfaktoren,
r

maar dan als funkties van ¥met S als parameter. Deze werden reeds besproken

in subparagraaf 5.4.1. Steeds zijn alle weegfaktoren stijgende funkties van
ar. Ret verloop van de weegfaktoren voor rechthoekige en Gaussische ontvangen

lichtpulsen is vrijwel gelijk, wanneer we beide pulsvormen karakteriseren
amet hun genormeerde r.m.s. pulsbreedte T' De onderlinge verschillen worden

kleiner naarmate ¥kleiner wordt (zie subparagraaf 5.4. I). In het algemeen

is LI-I I « II: de shot-noise bijdrage van de buursymbolen is vrijwel ver

waarloosbaar t.o.v. de shot-noise bijdrage van het symbool onder beslissing.

Bovendien vertoont LI-I I als funktie van S voor S ~ 1.5 en S ~ 2.5 lokale

minima, welke voor kleinere ¥scherper en kleiner worden. Wanneer we dus

roll-off faktoren S rond de 2.5 gebruiken, is de shot-noise bijdrage van de

buursymbolen neg kleiner.

9.2. Ontvangen lichtpulsen

Tot nu toe veronderstellen we dat bij versmalling van de ontvangen lichtpulsen

de pulshoogte evenredig groter werd, zodat de lichtenergie in een puls con

stant bleef (zie figuur 4.2). Een optische zender in de vorm van een laser

diode bezit echtereen bovengrens voor de toegestane uitsturing, zodat de

pulshoogte een bepaalde maximale waarde niet mag overschrijden. Rierdoor

wordt een ondergrens opgelegd aan de toegestane breedte van de ontvangen

lichtpulsen.

Laten we nu echter eens de hoogte van de ontvangen lichtpulsen die de maximale

energie b bezitten, constant veronderstellen, ZQ dat de bovengrens voor demax
zenderuitsturing niet overschreden wordt. De lichtenergie in een puls is daar-

door rechtevenredig met de pulsbreedte. Beschouw rechthoekige en Gaussische

pulsvormen, die voor "I"-pulsen (dit zijn pulsen met de maximale lichtenergie

b ) zijn weergegeven in figuur 9.5. Wanneer we de hoogte van een ontvangenmax
"I"-puls P noemen, volgt voor het vermogen p(t) in deze lichtpulsmax
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--+t/T

rp(t)

o

p
max

.5
------. t / T

o

1p(t)

--~-

eX,.

• I

-.5

9.5. a. Rechthoekig (a ~ I)r 9.5.b. Gaussisch

Figuur 9.5. De ontvangen lichtpulsen ("I"-pulsen)

p (t) Pmax

h (t)
P

• h (0)
P

(9.13)

zodat volgens (9.3) geldt

+00

-00

bmax J p(t) dt = P /h (0)max p (9.14)

Met (3.12) en (4.8) vinden we voor rechthoekige ontvangen lichtpulsen

b = T.P /h'(o) = a .T.Pmax max p r max (9. 15)

en met (3.12) en (4.9) voor Gaussische ontvangen lichtpulsen

b = T.P /h'(o) = a .12TI.T.Pmax max p g max (9.16)

Wanneer we straight-binary transmissie bedrijven met even waarschijnlijke

symbolen, of een gebalanceerde lijncode gebruiken, vinden we met (3.20) voor

het gemiddeld ontvangen optische vermogen P bij rechthoekige ontvangen licht-
o

pulsen volgens (9.15)

P = 10o
10 a· P (I+EXT)

1 . {r max }
og 2 mW (dBm) (9.17)

en bij Gaussische ontvangen lichtpulsen volgens (9.16)

10
a .12TI.P (I+EXT)

{ g max }')
Po = 10. log 2 mW (dBm (9. I 8)
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9.3. Numerieke resultaten uit b~rekeningen van de gemiddelde foutenkans

In deze paragraaf gaan we volgens de exhaustive method (5.7) de gemiddelde

foutenkans P berekenen als funktie van een aantal systeemparameters, waarbij
e

we uitgaan van de in [3, deel II, hoofdstuk III] genoemde gegevens voor een

typische optische ontvanger, en waarbij we timing-errors buiten beschouwing

laten, dus t s = a stellen.

We zullen de invloed van de vorm van de ontvangen lichtpulsen analyseren, en

verder de invloed van de roll-off faktor van het raised-cosine geegaliseerde

outputspektrum, de invloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen, en

de invloed van lijncodering.

9.3.1. QE!vangergegevens

We gaan weer uit van de in [3, deel II, hoofdstuk III] genoemde gegevens voor

een typische optische ontvanger, opgesomd in (8.1) en (8.2). Daarbij betrekken

we als aanvullingen en wijzigingen:

- informatieoverdrachtssnelheid R = 70 Mbit/sec

- ontvangen lichtpulsen:

- rechthoekig, duty-cycle a
r

- maximale pulshoogte P = lOa nWmax
- geegaliseerde outputpulsen: raised-cosine, roll-off faktor S
- extinction EXT = .01

- APD-ionisatieconstante k = .1 (zie (8.5)). (9.19)

Zoals we in paragraaf 5.3 zagen, staat het gebruik van de exhaustive method

(5.7) het meenemen van slechts een beperkt aantal datasymbolen toe: we bekijken
_ _ { (1) (1) (1) (1) (1)} ..

datapatronen Bl - B1 (k l ,k2) - bkl , ..• , b_ 1 ,b 0 ,bl , ... bk2 ,Waarb1] we k l
en k2 op eenzelfde wijze bepalen als in paragraaf 8.1. Voor de hier gehanteer

de roll-off faktoren S en genormeerde optische pulsbreedtes a < .5 blijken
r

k l = -2 en k2 = 2 acceptabel.

9.3.2. Invloed van de vorm van de ontvangen lichtpulsen

Bij de onderhavige ontvanger worden in eerste instantie rechthoekige ontvangen

lichtpulsen verondersteld. Deze aanname is aIleen zinvol wanneer de fiber

dispersie verwaarloosbaar is. Ret optreden van een zekere fiberdispersie

maakt echter de aanname van Gaussische ontvangen lichtpulsen reeler.

Met dezelfde argumenten als in paragraaf 8.2 stellen we ook hier, dat voor
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foutenkansberekeningen rechtho~kige en Gaussische ontvangen lichtpulsen vrij

weI equivalent zijn, indien volgens (4.11) tussen hun genormeerde pulsbreedtes

a resp. a de relatie a = £T = ~ /1f2 bestaat. Verder voIgt uit (9.17) enr g g r
(9.18) nog, dat voor eenzelfde gemiddeld ontvangen optisch vermogen P . (ofweI

o
eenzelfde maximale energie in een ontvangen lichtpuls b ) bij gelijke gemax
normeerde r.m.s. pulsbreedte ¥(zoals hiervoor aangeduid) als verband tussen

de hoogte P van een ontvangen Gaussische "1"-lichtpuls en de hoogte
max,g

P van een ontvangen rechthoekige "I"-lichtpuls geldt
max,r

P =J~.P
max,g 1TI max,r

(9.20)

een genormeerde pulsbreedte

P -@;r::;:138.20nw.wezullen
max,r lTI

De in de volgende subparagrafen beschreven resultaten uit foutenkansberekeningen

voor rechthoekige ontvangen lichtpulsen met een duty-cycle a en een maximale
r

hoogte P = 100 nW zijn dus nagenoeg gelijk aan die, welke we verkrijgen
max,r

vpor Gaussische ontvangen lichtpulsen met

a = a /112 en een maximale hoogte Pg r max,g
dit nader verifieren in subparagraaf 9.3.4.

9.3.3. Invloed van de roll-off faktor van het geegaliseerde outputspektrum

De invloed van de roll-off faktor S van het raised-cosine geegaliseerde out

putspektrum H' t(f) op de gemiddelde foutenkans P is weergegeven in figuurou e
9.6. Hierin is P uitgezet als funktie van S, waarhij de gemiddelde avalanche

e
gain G steeds gelijk aan de optimale waarde G t gernomen is, en de ontvangenop
lichtpulsen rechthoekig met een duty-cycle a = .3. Volgens (9.17) is danr
het gemiddeld ontvangen optische vermogen P ::;: -48.20 dBm. Verder is IB2B

o
split-phase codering verondersteld, waardoor de seimsnelheid ~ volgens (7.1)

bij de gegeven informatieoverdrachtssnelheid R = 7~ Mbit/sec gelijk is aan

1 = E..R
T m

2 6
= T" 70. 10 = 140 MBaud (9.21)

name van de gemiddelde foutenkans P
e

delde optimale avalanche-gain G t stijgt als S stijgt.op

Eveneens uitgezet ~n figuur 9.6 z~Jn de optimale ganiddelde avalanche-gain

G t' en de genormeerde equivalente drempel D /b volgens (9.12).op eq mn
We zien een minimum in de gemiddelde foutenkans P optreden bij de optimale

e
roll-off faktor S t' Dit minimum is niet zo scherp, zodat kleine afwijkingenop
van de roll-off faktor S t.o.v. de optimale waarde ~ t geen wezenlijke toeop

veroorzaken. Ve zien ook dat de gemid-
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Figuur 9.6. De gemiddelde foutenkans Pals funktie van de roll-off factor S

van het raised-cosine geeg~liseerde outputspektrum HI (f), bij
optimale gemiddelde avalanche-gain G (genormeerdeo~~uivalente
beslissingsdrempel D /b ) (IB2B-s~~it-phase codering; t = 0;
T eq max. ST = 140 MBaud; EXT = .01; ontvangen l~chtpulsen: rechthoek~g,

outy-cycle a = .3, maximale hoogte P = 100 nW (Gaussisch,
a = a /112 ~ .087, P = P ~tff,r 138.20 nW) (P ~

g; r max g max r 0-q8.20 dBm); verdere ontv~ngergegevens: subparagraaf 9.3. I)

Uit de plot ~n appendix 3 blijkt nl. de weegfaktor 13 aanvankelijk als

funktie van S te dalen, maar voor grotere S (bijvoorbeeld S > I) te stijgen.

Bij hogere seinsnelheden i, zoals hier gebruikt, is met (6.31) dan het

stijgen van G t als funktie van S verklaard.op

9.3.4. 1nvloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen en van lijncodering

faktor S t.op
over G en S

We zullen in deze paragraaf de invloed van het gemiddeld ontvangen optische

vermogen P op de gemiddelde foutenkans P analyseren, en tevens de invloedo e
van mBnB-lijncodering. Daartoe is P berekend als funktie van P bij eene 0

optimale gemiddelde avalanche-gain G t en een optimale roll-offop
G t en S t zijn berekend door P = P (P ,G,S) te minimaliserenop op e e 0

bij een constante P • Het een en ander is uitgevoerd voor straight-binary
o

transmissie met even waarschijnlijke symbolen, voor IB2B-split-phase codering,

en voor 5B6B-codering. De resultaten zijn uitgezet in figuur 9.7 (a,b,c).
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9.7.a. De gemiddelde foutenkans Pe

In eerste instantie zijn de ontvangen lichtpulsen rechthoekig verondersteld

met een duty-cycle a . Ret verband tussen P en a wordt gegeven door (9.17).r 0 r
Bij de gegeven informatieoverdrachtssnelheid R = 70 Mbit/sec bedraagt volgens

(7.1) de benodigde seinsnelheid *voor straight-binary transmissie met even

waarschijnlijke symbolen

1- = R = 70 MBaud
T

(9.22)

en voor 5B6B-codering

~ = ~ R '= i . 70 . 10
6

= 84 MBaud (9.23)

en voor
1IB2B-split-phase codering volgens (9.21) - = 140 MBaud.
T
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9.7.b. De optimale gemiddelde avalanche-gain G
opt

De in figuur 9.7 (a,b,c) uitgezette resultaten van foutenkansberekeningen

voor rechthoekige ontvangen

hoogte P = 100 nW zijn
max,r

die, welke we verkrijgen voor Gaussische ontvangen lichtpulsen met een ge-

normeerde pulsbreedte a = a /112 en een maximale hoogte P = P
_~ g r max,g max,r
1n ~ 138.20 nW. Dit kunnen we verifieren aan de hand van tabel 9.1 voor

straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen. De optredende

verschillen blijken zo klein te zijn, dat zij in figuur 9.7 (a,b,c) niet

waarneembaar worden.

Met dezelfde argumenten als in paragraaf 8.7 geldt ook hier dat de storende

effekten van de buursymbolen t.o.v. het symbool onder beslissing te verwaar

lozen zijn, en dat daardoor mBnB-codering zijn voornaamste invloed op de ge

middelde foutenkans P uitoefent via de vergroting van de benodigde seinsnel-e
heid t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen.

In figuur 9.7.a zien we dat SB6B-codering t.o.v. straight-binary transmissie
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9.7.c. De optimale roll-off faktor S top

Figuur 9.7. De gemiddelde foutenkans Pals funktie van het gemiddeld ont
vangen optische vermogen pet bij optimale gemiddelde avalanche
gain G t en een optimaleoroll-off faktor B t van het raised
cosineO~~egaliseerdeoutputspektrum HI (f);o~oor straight
binary transmissie met even waarschijgYrjke symbolen t 5B6B
codering en IB2B-split-phase codering
(t = 0; EXT = .01; R = 70 Mbit/sec; ontvangen lichtpulsen:
re~hthoekigt duty-cycle a ,maximale hoogte P = 100 nW
(Gaussisch t a = a /lT2 t P = P l6JTIffi~xJ38.20 nW);

g r max g max r
verdere ontvangergegevens: su~paragraaf 9.3.1)

met even waarschijnlijke symbolen ongeveer I (I) dBt·en IB2B-split-phase

codering ongeveer 3.8 (4) dB extra gemiddeld ontvangen optisch vermogen kost
-9 -12voor een gemiddelde foutenkans P = 10 (10 ). Formule (8.26) voorspelte

hier voor 5B6B-codering .924 dB en voor IB2B-split-phase codering 3.51 dB extra

vermogen. Deze schattingen waren bij het vorige ontvangermodel nauwkeurig (zie

paragraaf 8.7) maar liggen voor dit ontvangermodel wat te laag. Formule (8.26)

is namelijk gebaseerd op het constant blijven van de weegfaktoren lIt LI-I I t



Tabel 9.1.

- 78 -

De gemiddelde foutenkans P ) de optimale gemiddelde avalanche
gain G en de optimale r511-off faktor S t als funkties van
het geg~ddeld ontvangen optische vermogen ~p, berekend voor
rechthoekige en Gaussische ontv~ngen lichtp8lsen met dezelfde
genormeerde r.m.s. pulsbreedte -T en met maximale hoogte P

~ max r= 100 nW resp. P = P v6/rr ~ 138.20 nW '
(~ = a = a /1T2T~tfaighf~filKafY transmissie met even waar
schijnTijkersymbolen ; t = 0; T = 70 MBaud; EXT = .01;
geegaliseerde outputpuls~n: raised-cosine; verdere ontvanger
gegevens: subparagraaf 9.3.1)

P (dBm) P * G * 13opt*0 e opt

-55.98 4.512 10-4
72.95 2.333

4.512 10-4 72.95 2.333

-52.97 1.289 10-7 58.57 2.507

1.290 10-7 58.56 2.507

-49.96 1• 125 10- 15
47.04 2.587

1• 135 10- 15
46.99 2.587

* De eerste getallen gelden voor rechthoekige, de tweede voor

Gaussische ontvangen lichtpulsen.

12 en 1
3

bij vergroting van het gemiddeld ontvangen optische vermogen Po'

Aan deze voorwaarde werd bij het vorige ontvangermodel voldaan. Bij dit

ontvangermodel

breedte van de

mee (en tevens

wordt P echter verhoogd d.m.v. vergroting van de genormeerde
o

ontvangen lichtpulsen (a of a : zie (9.17) en (9.18)). Hier-
r g

met de optredende variatie in de optimale roll-off faktor

l3 t' zie figuurop
uit de equalizer

9.7.c) groeien de weegfaktoren, en neemt het ruisvermogen

Var[v t(t =0) IB] sneller toe met P dan bij het vorigeou s 0

ontvangermodel. Aldus daalt P bij toenemende P minder snel, met name voor
eo.

grotere P . En het extra optische vermogen, nodig voor een constante P bij
o e

vergroting van de seinsnelheid i, is hier dus groter dan bij het vorige

ontvangermodel. Dit verschil wordt nog groter wanneer P afneemt, daar P
e 0

dan moet toenemen. Hiermee is verklaard, waarom formule (8.26) hier een

minder goede benadering is dan bij het vorige ontvangermodel.

In figuur 9.7.b zien we, dat bij een constant gemiddeld ontvangen optisch

vermogen P de optimale gemiddelde avalanche-gain G toeneemt wanneer de
o opt
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conversiefaktor ~ bij mBnB-codering toeneemt. Zo vinden we bij P = -50 dBm
m 0

dat 5B6B-codering t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke

symbolen een toename van G t met ongeveer een faktor 1.12 vereist, en IB2B-op
split-phase codering een toename met ongeveer een faktor 1.56. Met (8.27)

vinden we als benaderingen voor deze faktoren (1.2)2/3 ~ 1.13 resp. (2)2/3

~ 1.59. Deze benaderingen stemmen goed overeen met de gevonden waarden. Bij

het vorige ontvangermodel waren zij echter iets nauwkeuriger (zie paragraaf

8.7). Daar varieerde immers o.a. de weegfaktor 13 niet, van welke G blijkensopt
(6.31) ook afhankelijk is.

Uit de figuren 9.7.a en 9.7.b vinden we, dat voor een constante gemiddelde

foutenkans P de optimale gemiddelde avalanche-gain G t toeneemt wanneer dee op
conversiefaktor ~ bij mBnB-codering toeneemt. Zo vinden we bij P = 10-9 datm e
5B6B-codering t.o.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke

symbolen een toename van G t met ongeveer een faktor 1.05 vereist, en IB2B-op
split-phase codering een toename met ongeveer een faktor 1.17. Met (8.28)

vinden we als benadering voor deze faktoren .~ ~ 1.063 resp. 12 ~ 1.260.

Deze benaderingen stemmen redelijk overeen met de gevonden waarden. Bij het

vorige ontvangermodel waren zij echter nauwkeuriger (zie paragraaf 8.7).

Benadering (8.28) is immers gebaseerd op het constant blijven van de weeg

faktoren II' ~1-11' 12 en 13 bij vergroting van het gemiddeld ontvangen

optische vermogen P . Deze voorwaarde werd bij het vorige ontvangermodel weI
o

vervuld, maar bij dit model niet.

Wanneer we de optimale gemiddelde avalanche-gain G logarithmisch uitzettenopt
als funktie van het gemiddeld ontvangen optische vermogen P bij een constante

o
seinsnelheid ~ (en constante 13 ,k en EXT), vinden we volgens (6.31) bij be-

nadering een rechte lijn. Dit geldt bij voldoende grote seinsnelheid ~, en

wordt bevestigd door figuur 9.7.b. Ook nu worden benaderingsfouten veroor

zaakt door het varieren van de weegfaktoren, zoals 13 , bij toenemende Po'

Blijkens (6.31) ~s G immers ook afhankelijk van I Deze benaderingsfoutenopt 3'
treden met name op bij een grotere genormeerde breedte van de ontvangen licht-

puIs (a of a ) en een sterk varierende optimale roll-off faktor S ,zoalsr g opt
door figuur 9.7.b geillustreerd wordt bij IB2B-split-phase codering.

De invloed van het gemiddeld ontvangen optische vermogen P op de optimale
o

roll-off faktor S t is weergegeven in figuur 9.7.c. Bij het vorige ontvangerop
model nam de genormeerde optimale drempel D /b toewanneer we mBnB-codering

opt max
toepasten i.p.v. straight-binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen

en weI meer naarmate de conversieverhouding ~ groter was (zie figuur 8.4.c).
m



met de aanvankelijke stijging van S alsopt
We zien in deze figuur echter een maximum
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Dit komt volgens (9.12) overeen

funktie van P in figuur 9.7.c.
o

optreden in S als funktie van P • Stijging van P (en volgens (9.17) enopt 0 0

(9.18) dus van a of a ) samen met stijging van S hetekent namelijk een toe-
r g

name van de weegfaktor 1
3

en dus volgens (4.5) van de thermische ruispara-

meter Zth' Deze ruistoename bij stijgende S overheerst op den duur het positieve

effekt van de drempelafname bij stijgende S. Hierdoor ontstaat er een maximum

in S voor een zekere P , waarna S t daalt bij verder toenemende P •opt 0 op 0



_. 81 -

10. Conclusies en slotopmetkingen

We hebben de gemiddelde foutenkans per bit voor een tweetal ontvangermodellen

numeriek berekend, en daarbij de invloed van een aantal belangrijke systeem

parameters en van lijncodering onderzocht. Timing-errors bij het sample-orgaan

in de ontvanger zijn buiten beschouwing gebleven, en de vorm van de ontvangen

lichtpulsen is bekend verondersteld (rechthoekig of Gaussisch). De egalisatie

in de ontvanger is van het raised-cosine type. Er is een Gaussische benadering

van de statistiek van het signaal veer de drempeldetektor ingevoerd. Bij fouten

kansberekeningen is gebruik gemaakt van de exhaustive method.

De gemaakte Gaussische benadering van de statistiek van het signaal veer de

drempeldetektor blijkt toegestaan bij de gehanteerde ontvangen optische ver

mogens en seinsnelheden. Ret gemiddelde aantal in een seininterval gegenereerde

primaire elektronen is namelijk groote Deze benadering geeft vrij nauwkeurige

resultaten, maar neigt ertoe de optimale beslissingsdrempel iets te onder

schatten, en de optimale gemiddelde avalanche-gain iets te overschatten. Zij

neemt immers aIleen de verwachting en de variantie van de avalanche-gain mee,

maar is ongevoelig voor de schuinheid van zijn kansdichtheidsfunktie bij

grotere avalanche-gains [1].

De aanname van rechthoekige ontvangen lichtpulsen is aIleen zinvol wanneer de

fiberdispersie verwaarloosbaar is. Ret optreden van een zekere fiberdispersie

maakt de aanname van Gaussische ontvangen lichtpulsen reeler. Voor foutenkans

berekeningen blijken beide typen nagenoeg equivalent te zijn, indien zij de

zelfde genormeerde r.m.s. pulsbreedte bezitten.

Bij praktische waarden voor de breedte van de ontvangen lichtpulsen (bijvoor

beeld een duty-cycle niet groter dan 50% voor rechthoekige pulsen) en voor de

roll-off faktor van de geegaliseerde pulsen uit de equalizer (bijvoorbeeld een

roll-off faktor 1 of groter) blijkt de shot-noise van de buursymbolen vrijwel

verwaarloosbaar te zijn t.o.v. de shot-noise van het symbool onder beslissing.

Bij afwezigheid van timing-errors in de ontvanger is de interferentie van de

buursymbolen dus erg klein. Voor berekeningvan de gemiddelde foutenkans is

de exhaustive method, die slechts een beperkt aantal buursymbolen kan ver

disconteren, daarmee goed bruikbaar. Deze methode maakt tevens de imp lemen-
. .

tatie van lijncoderingen in de berekeningen eenvoudiger.

Door de geringe interferentie van de buursymbolen blijkt mBnB-lijncodering

z~Jn voornaamste invloed op de gemiddelde foutenkans uit te oefenen via ver

groting van de benodigde seinsnelheid met een faktor n/m t.o.v. straight

binary transmissie met even waarschijnlijke symbolen bij eenzelfde informatie-
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overdrachtssnelheid. Aldus vereist mBnB-codering extra optisch vermogen voor

eenzelfde gemiddelde foutenkans, en weI meer naarmate n/m groter is. Ook de

optimale gemiddelde avalanche-gain en de optimale beslissingsdrempel stijgen

met n/m.

De afgeleide benaderingen voor de relaties tussen diverse systeemparameters

en de gemiddelde foutenkans, de optimale beslissingsdrempel, de optimale

gemiddelde avalanche-gain en het gemiddeld ontvangen optische vermogen blijken

redelijk tot goed overeen te stemmen met de gevonden numerieke resultaten.

De gemiddelde foutenkans daalt sterk wanneer het gemiddeld ontvangen optische

vermogen stijgt. De gevoeligheid van de gemiddelde foutenkans voor afwijkingen

van de beslissingsdrempel t.o.v. de optimale waarde blijkt groot te zijn, maar

de gevoeligheid voor afwijkingen van de gemiddelde avalanche-gain t.o.v. de

optimale waarde minder. Ook blijkt bij het tweede, gemodificeerde ontvanger

model, waarin de drempel ingesteld wordt met de roll-off faktor van het

raised-cosine geegaliseerde outputspektrum, de gevoeligheid voor afwijkingen

van de roll-off faktor t.o.v. de optimale waarde minder groot te z~Jn. Dit

ontvangermodel blijkt qua prestaties vrijwel gelijkwaardig te zijn met het

eerste model.

Bij een zo breed onderwerp als foutenkansberekeningen aan digitale optische

transmissiesystemen zijn hier uiteraard slechts een beperkt aantal systeem

aspekten aan de orde gekomen. 20 is verder onderzoek mogelijk naar de invloed

van de glasvezelkarakteristieken, en naar de invloed van timing-errors bij

het sample-orgaan in de ontvanger. Deze timing-errors zullen in het algemeen

echter weI het aantal interfererende buursymbolen vergroten, en daarmee het

gebruik van de exhaustive method minder aantrekkelijk maken.

Tenslotte wil ik graag mijn dank uitspreken aan mijn begeleiders lector ir.

J. van der Plaats en dr.ir. w.e. van Etten voor de prettige wijze van richting

geven aan en ondersteunen van mijn afstudeerwerk. Naast hen wil ik ook aIle

overige vakgroepsmedewerkers danken voor de aangename werksfeer.

Eindhoven, 1 maart 1979

A.M.J. Koonen.
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Appendix 1

Shot-noise variantie funkties

Plots van de genormeerde

Volgens (3.15) geldt

met volgens (3.14)

waarin

shot-noise-variantie funktie z'(t)/z'(o).

z'(t) = h'(t) * h,2(t)
E 1

h'(t) =:f I[H' (f)/H'(f)]
1 out p

h' (t) =:f- 1[H' (f)]
out out

h ' (t) = r 1[H ' (f) ]
P P

Tijdgenormeerde ontvangen lichtpulsen h'(t) (paragraaf 4.2): rechthoekig of
p cr

Gaussisch, genormeerde r.m.s. pulsbreedte T'

Tijdgenormeerde geegaliseerde outputpulsen h' t(t) (paragraaf 4.3): raised
ou

cosine of "optimaal", roll-off faktor S.
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Appendix 2

De weegfaktoren II' r l , rl-I I , 12 en 13 als funkties van de genormeerde r.m.s.

optische pulsbreedte ¥, met de roll-off faktor S van het geegaliseerde out

putspektrum als parameter

Ontvangen lichtpulsen (paragraaf 4.2): rechthoekig of Gaussisch.

Geegaliseerde outputpulsen (paragraaf 4.3): raised-cosine of "optimaal".

2.0

1 .6 optimoal ----------------- - ro ised COS1 •0

0.8
o .06 • 1 .16 .2 .25

SIGMRIT
.3 ·35 .4 ·45 .5



- 88 -

BETA ::r 0 • 1

10.0

RECHTHOEK
GAUSS

-.
6.0

sorl1 ., .1)

~
2.0 ~

~
ra i se d COS -;:::.

1.5.
~~~~

.:;::.

1.0 opt imoal
0.8

0 .05 . I . 15 .2 .25 .3 ·)5 .4 .45 .5
\0- SIGMIVT

1 .0+01

BETA = 0.1 .. rai sed cos
1. hOO RECHTHOEK ;::::: ,pi

;::::: ::::::
GAUSS ;::::: ::::::

:::::: ~

1·0-01

- 1.0-02

-I: 1 .0-1)3Q
4J]

1.1-04

1.«1-1)5

1 .0-1)6
0 .05 . 1 .15 .2 .25 .3 ·35 .4 .4S .5

SIGMRn



- 89 -

BETA = 0.1

12

10.0

6.0

4.0

RECHTHOEK
GAU65

~:;:;
ra ised COS ~ :;:;

~-;:;

~~ -;::

===== o;timaal

2.0

1 .0

0·8

0.6
o

10.00

.05 .1

9E HI = O. 1

.15 .2 .25 .3 ·35 ·4 .45 .5
SlGMAIT

4.00

2.00

1.00

13

0.40

0.20

i:J.I0

RECHT HOEK
GAUSS

::sed co~ _
===~'\Ptlmaal

0.04
.0 .05 .1

- I

.15 .. 2 .25 .3 .35 .4 .45 .5
S I OMR/T



- 90 -

20 . 0 .---'-r-------.---------,r--,----------:....---,-----.--r---...,.----r----,

BETA = 0.5

10.0

RECHTHOEK
GRUSS

6.0

11 4.0

2.0

/
1 .5 optimaal ./'" ---

~ai~d --1 .0
COS

0.6
0 .05 . 1 .15 .2 .26 .3 .35 .4 .45 .5

51 GMAIl

"20 .0 ...--_...,.-_......,...._----.__-.--_---.--_---r_----,r---_,.-_---,-_--,

BETR = 0.5

10.0

RECHT HOEK
GRUSS

6.0

SOM1 4.0 /

/
/
.//

optimaal ./'"

__---===-=se",...d:.L=-c:::::~J COS

1 .5

1.0

o.6 1L-_---.L-__....L_~L--_...L-__~_--L.----l-_J--..l-

o .05 .1 .15 .2 .2~ .1 .35 .4 .4[, .5
S I GMClll

2.0



- 91 -

t ••• 01

BETA = 0.5
l.o·OO RECHT HOEK ---GAUSS -::::::- ---t .0-01

- 1 .0-02

E: 1 .0-030
If)

1.0-04

1.0-05

1 .0-06 ---l --....1....-..._

a .05 . 1 .15 .2 .25 :3 ·35 .4 .45 .5
S I GMq/T

zp.o

BETA : 0.5
RECHT HOEK

10.0 onuss

-.
6.0

co /12

/
/

2.0
/ //

-----ra i sed cos P
1 •a
0.6

= optimaal
0.6

a .05 • 1 .15 .2 .25 .3 ·35 .4 .45 ·5
SIGMR/T



- 92 -

, 0 •00 .---y----..,----r--.:.-----r--,---.----..,-----,-----;--.--,

BETA ~ 0.5

4.00

2.00

1 .00

13

R(CHTHOEH

GAUSS

~ ."'''
, .""~

/
/

/
0.40

O.lO

0·10

optimaal

/

/ /

raised cos
0.04

o .05 .J .15 .2 .25 .3 .35 .01 .45 .5
S I GMRIT

BETA: 1.0

10.0

RECHTHOEH

GAUSS

'" '"optimaal ..

--------~;~ ~~~ cos

I
I

/
/

I /
/ /

/ /

'" "" ..'" ..

6.0

J1 4.0

2.0

1 .5

1 .0

0·6
o .05 • 1 .15 .2 .25 .3 .35 .4

S I GMAIT

,.
.46 .6



, - 93 -

20'.0

BETA = 1 .0 ..... ;<J

RECHTliOEK

10.0 GRUSS I
I -.

6.0
/

/

50111 4.0 / I
I I

I I
I /

/ /

2.0 /
,-

'"'" '", .6 .

opt i~~=~.~:~--
'"

I .0 COS. .- raised
0.8

0 .05 • I .15 .Z .26 .3 .35 .4 .45 .6
S 1GMAIT

1.0+01
."...

BETA = 1 .0 ...,
1 .0+00 RECHTHOEI<

... ...,
,

GRUSS , ...... ...... ..
,~ -,-

I .0-01
~ ~7'''''

raised
... 1 .0-02-
-r 1 .0-030
In

1 .0-04

1·0-05

1 .0-06
0 .05 .1 .15 .2 .25 .3 .35 .4 .46 .5

SIGMAIT



- 94 -

20·0

aElR = t .0

RECHT HOEK I
10·0 GAUSS

/
I ...

6.0
/

4.0 I I

n I I

I /

I
,.,.

2.0
/ ,-,.

",- /

"" ",

, .0

0.8

0.6
0 .05 • 1 • t 6 .2 .26 .3 ·35 ... .45 .5

61GM'VT

10.00

DETA '= t .0

4.00 RECHTHO(K /
_ GAUSS

/
2.00 .~

/
t .00

/
/

13 /
/

/
0.40 /' /

0.20 /'

0.10
raised cos

0.04
0 .05 .1 .15 .2 .25 .3 .35 .4 ·45 .6

SlOt1Fl/T



- 95 -

Appendix 3

De weegfaktoren II' LI , LI-I I , 12 en 13 als funkties van de roll-off faktor

evan het raised-cosine geegaliseerde outputspektrum, met de genormeerde

r.m. s. optische pulsbreedte ¥..:a;..:l;,.;.s.........p_a_r_am----',e_t..:,.e_r _

Ontvangen lichtpulsen (paragraaf 4.2): rechthoekig of Gaussisch.

Geegaliseerde outputpulsen (paragraaf 4.3 en 9.1): raised-cosine.
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