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SAMENVATTING

In een proefopstelling van een mogelijke uitvoering van een optisch

abonnee-systeem (zg. Totally Tranparent Optical Subscriber System)

zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De aspecten die een rol

spelen en de keuzen die gemaakt zijn, die ten grondslag lagen aan de

proefopstelling, worden beschreven. Er wordt tevens een beschrijving

gegeven van de proefopstelling zoals hij was v66r de aangebrachte

wijzigingen. Voorheen werd gebruik gemaakt in de proefopstelling van

twee multimode glasvezels voor de verbinding tussen centrale en

abonnee. In de nieuwe opzet zijn die twee vezels vervangen door een

monomode glasvezel. Daarbij zijn tevens de benodigde aanpassingen of

vervangingen van zenders, ontvangers en optische componenten

uitgevoerd. Er is ook een verbeterde versie van de optische

stopcontacten ontwikkeld en in de proefopstelling ingebouwd. Na de

aangebrachte wijzigingen is het weer mogelijk gebleken om alle

voorheen aangesloten randapperatuur aan te sluiten en te laten werken.

Tevens is het nu ook mogelijk om met wat (voor de hand liggende)

wijzigingen in de toekomst een coherent systeem op het optische

netwerk aan te sluiten. De gebruikte optische componenten (splitters

en multiplexers) kunnen echter nog verbeterd worden (met name wat

demping betreft) waarvoor tot slot nog een aantal aanbevelingen voor

worden gegeven.
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1. INLEIDING

In het laatste jaar van de T.H.-opleiding tot elektrotechnisch

ingenieur is er een afstudeerperiode van minimaal 9 maanden gepland.

In het kader van die afstudeerperiode is van 5 augustus 1985 tot 22

mei 1986 op het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips binnen

de groep "wideband communication systems" gewerkt aan de verbetering

van een proefopstelling van een optisch abonnee-systeem. In dit

verslag zal een overzicht gegeven worden van datgene waaraan tijdens

de afstudeerperiode gewerkt is en de resultaten daarvan.

Reeds een aantal jaren wordt er binnen de zojuist genoemde groep

gewerkt aan optische communicatie-systemen. Een aantal idee~n en

vindingen op dat gebied zijn verwerkt in een proef-opstelling. In

deze opstelling wordt een mogelijke opzet voor een optisch abonnee

systeem gedemonstreerd.

De proefopstelling bestaat uit 3 delen: de centrale, de glasvezel

verbindingen tussen de centrale en abonnee en een abonnee. Er worden

via de glasvezelverbindingen signalen van de centrale naar de abonnee

gestuurd en omgekeerd. Om het een en ander te kunnen demonstreren

worden de signalen die overgezonden worden, gedetecteerd in ontvangers

en vervolgens zichtbaar gemaakt met behulp van monitoren en

oscilloscopen.

De afstudeeropdracht die vervuld moest worden had betrekking op de

optische verbinding tussen de centrale en abonnee. Er werd gebruik

gemaakt van twee multimode glasvezels ,(lengte 5 km) voor die

verbinding. Een vezel werd gebruikt om signalen van de centrale naar

de abonnee te sturen (zg. downstream traject), terwijl de andere vezel

voor de transmissie van de signalen van de abonnee naar de centrale

gebruikt werd. De opdracht was om het multimode downstream traject te

vervangen door een monomode traject met aIle daarbijbehorende

aanpassingen of vervangingen van zenders, ontvangers en optische

componenten. Deze opdracht had enerzijds tot doel om het systeem te

verbeteren (capaciteitsvergroting) en anderzijds om inzicht te krijgen

in de problemen die bij een dergelijke aanpassing naar voren komen en
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hoe die opgelost kunnen worden.

Uiteindelijk is er een nieuwe opzet voor de verbindingen tussen de

centrale en abonnee uit de bus gekomen en wel het gebruik van slechts

een monomode glasvezel voor zowel de transmissie van signalen van de

centrale naar de abonnee, als in omgekeerde richting. Daarvoor zijn de

nodige aanpassingen in het optische traject aangebracht zoals extra

(monomode) splitters en vervanging van multimode componenten door

monomode componenten. Tevens zijn de noodzakelijke aanpassingen in

zenders en ontvangers aangebracht. Er is ook nog een nieuw optisch

stopcontact ontwikkeld en in de proefopstelling ingebouwd als

vervanging van het oude type stopcontact.

In hst 2 zullen eerst een aantal aspecten behandeld worden die een rol

spelen bij een abonnee-netwerk. Daarbij zullen een aantal keuzen

gemaakt worden die vervolgens (in hst 3) terug te vinden zijn in het

zg. "totally transparent optical subscriber system" (TTOSS) -principe

waarop de proefopstelling gebaseerd is. In hst 4 zullen de

aanpassingen behandeld worden die aangebracht zijn, waarbij zal

blijken dat de splitters een belangrijke rol spelen. Daaraan zal dan

ook extra aandacht worden besteed in hst 5. In verband met de

ontwikkeling van een coherent systeem binnen de groep wordt in hst 6

o.a. bekeken of het mogelijk is om een dergelijk systeem in de

opstelling op te nemen. Tot slot zullen de nodige aanbevelingen voor

verdere verbeteringen gegeven worden en tevens zullen conclusies

getrokken worden uit datgene wat bereikt is.

-2-



2. ABONNEE -NETWERKEN

2.1 Inleiding

Sinds de uitvinding van de telefoon en de daarop volgende geleidelijke

installatie van een wereldwijd telefonienetwerk is er in het abonnee

gedeelte weinig veranderd. Toch gaat het overgrote deel van de totale

kosten van een telefonie-netwerk in de verbindingen naar en de

eindapparatuur bij de abonnee zitten. Aangezien er slechts een klein

gedeelte van de tijd (1%) door de abonnee van zijn telefoon gebruik

gemaakt wordt, is het dus duidelijk dat de lijnen niet erg efficient

gebruikt worden.

Bij de hedendaagse huishoudens is er behalve behoefte aan telefoon ook

behoefte aan T.V. en radio. Tot voor kort werden die signalen meestal

door een eigen antenne op het dak van het huis van de gebruiker

ontvangen. Tegenwoordig worden er steeds meer kabelnetten aangelegd

waarbij de diverse gebruikers dat signaal via een kabel binnenkrijgen.

Dat signaal is dan met behulp van een centrale antenne opgevangen en

via het kabelnet verdeeld over de diverse abonnees. Met deze vorm van

distributie kan een groot aantal T.V. en radio-signalen van goede

kwaliteit tegelijkertijd aan de abonnee aangeboden worden.

De volgende stap in de ontwikkeling van de lokale netten is een net

waarin een aantal bestaande diensten (telefoon, radio, T.V.)

geintegreerd worden op een net en eventueel zelfs uitgebreid met

nieuwe diensten (betaal T.V., beeldtelefoon etc.). Deze mogelijkheid

tot integratie is alleen mogelijk als er o.a. een breedbandig

transmissiemedium voorhanden is. Verder speelt de steeds verdergaande'

digitalisering van de communicatienetwerken een belangrijke rol

(verbetering kwaliteit!). In de nieuwe (te ontwerpen) opzet zal het

mogelijk zijn voor de abonnee om met de centrale of andere abonnees te

comrnuniceren niet alleen met smalbandige signalen (telefoon) maar ook

breedbandig (beeldtelefoon). De huidige stand van de techniek maakt

het al mogelijk om abonnee-systemen te realiseren met glasvezels als

transmissiemedium. Er bestaan reeds breedbandige comrnunicatie-netten

uitgevoerd met coaxiale kabels (kabel-T.V.). In dit hoofstuk zal o.a.
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een vergelijking gemaakt worden tussen de coaxiale kabel en de

glasvezel als transmissiemedium in het lokale net.

Er zijn behalve de reeds grotendeels opgeloste technische problemen

ook nog economische, sociale en politieke factoren die een rol spelen.

Zo zijn bijvoorbeeld de componenten die nodig zijn voor een optisch

abonnee netwerk nog erg duur. Verder moet nog uitgezocht worden welke

(nieuwe) diensten een abonnee wenselijk vindt en tevens wat eventuele

nieuwe diensten voor sociale gevolgen hebben. Ook moe ten er nog

politieke beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld het beheer van

de systemen als bestaande diensten met ieder hun eigen beheerder in

~~n net ondergebracht worden.

In de rest van dit hoofdstuk zullen een aantal aspecten behandeld

worden die van belang zijn bij een abonnee-netwerk. Hierbij zal de

nadruk liggen op technische aspecten en worden de zojuist genoemde

economische, sociale en politieke aspecten aan de desbetreffende

specialisten overgelaten.

2.2 Aspecten die een rol spelen bij een abonnee-netwerk

Het lokale net is het sluitstuk van een compleet communicatie-netwerk

dat wereldwijde vertakkingen kan hebben. Het lokale net zal moeten

aansluiten op dat (inter)nationale net. Dat houdt in dat het mogelijk

moet zijn om in een centrale een interface te maken tussen het

interlokale- en het lokale abonnee-net. Het gaat hier dan niet alleen

over telefoon maar ook over andere diensten die later in dit hoofdstuk

aan de orde zullen komen.

Aan de andere kant van het lokale net staat de abonnee met zijn

specifieke eisen en wensen die per land, streek en zelfs per abonnee

kunnen verschillen. Het is duidelijk dat er van beide kanten eisen aan

het lokale net worden gesteld. In deze paragraaf zullen een aantal

aspecten de revue passeren die onder andere een rol spelen en waarbij

beslissingen genomen moe ten worden ten aanzien van bijvoorbeeld de

structuur van het netwerk, soort transmissiemedium, te gebruiken

signaalvorm, te verlenen diensten etc.
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Reeds enige jaren geleden is de weg ingeslagen om de communicatie

netwerken langzamerhand om te zetten van analoog naar digitaal. Dit

wordt onder andere veroorzaakt doordat digitale signalen beter te

beveiligen zijn tegen verstoringen en vervormingen op de transmissie

weg dan analoge signalen. Verder is met digitale signalen makkelijker

te schakelen wat voordelen biedt ten aanzien van multiplexing. In vele

landen zijn of worden de analoge trunk-verbindingen tussen centrales

vervangen door digitale verbindingen. De volgende stap is de

digitalisering van het lokale net. Nadelen van digitale transmissie

zijn de benodigde bandbreedte en de complexe encoders en decoders.

Echter met de komst van de glasvezel en de reeds voorhanden zijnde

coaxiale kabel en ontwikkelingen op het gebied van de geintegreerde

circuits vormen dat geen onoverkomelijke problemen meer.

Het beoogde lokale netwerk zal een breedbandig netwerk moeten worden.

Dat houdt onder andere in dat er niet aIleen smalbandige signalen

(b.v. telefonie) maar ook breedbandige signalen (b.v. video-signalen)

overgestuurd moe ten kunnen worden. Er is dan ook sprake van een

zogenaamd "integrated broadband communications network" (IBCN) en niet

van een zogenaamd "integrated services digital network" (ISDN). De

beschikbare bandbreedte in een IBC-netwerk biedt de mogelijkheid tot

de introductie van nieuwe diensten in het lokale net. Het is echter

niet aIleen interessant om naar nieuwe diensten te kijken, ook oude

diensten kunnen verbeterd worden. Voorbeelden daarvoor zijn: het

digitaliseren van de telefonie (64 kb/s) en het vervangen van oude

T.V.-standaarden zoals PAL en SECAM door nieuwe zoals MAC en RGB. Deze

laatste standaard bevat bijvoorbeeld een verbetering van kwaliteit en

een vereenvoudiging van de T.V.-ontvanger. Verder is ook een

verbetering van het geluidssignaal behorende bij videosignalen gewenst

(denk aan stereo- of twee-talige uitzendingen).

In tabel 2.1 worden een aantal voorbeelden van diensten gegeven die

geimplementeerd zouden kunnen worden in een (breedbandig) abonnee

systeem. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen breedbandige en

smalbandige signalen wat in het algemeen in een digitaal netwerk

neerkomt op signalen met een hoge bitsnelheid (b.v. 140 Mb/s voor

video-signalen) resp. een lage bitsnelheid (b.v. 64 kb/s voor
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te1efonie).

Tabe1 2.1 Moge1ijke (nieuwe) diensten

sma1bandig

te1efoon

radio

computer data

teletext

a1armering

e1ektronisch winke1enfban

kieren

meterstanden doorgeven

e1ektronische post

opiniepei1ingen/stemmingen

breedbandig

T.V. (omroep- en loka1e zenders)

betaa1 T.V.

videofoon

bewaking

videotheek

Bij een digitaa1 netwerk kunnen de sma1bandige en breedbandige

diensten makke1ijker geintegreerd worden dan bij een ana100g netwerk.

De sma1bandige diensten worden zonodig met T.D.M.- of F.D.M.

technieken en eventuee1 in combinatie met AID omzetting en codering op

hoge bitsne1heden gebracht.

Voor een aanta1 diensten is het vereist dat er twee-richtingsverkeer

moge1ijk moet zijn (half duplex) en in sommige geva11en moet dat ook

tege1ijkertijd moge1ijk zijn (full duplex). Dit betekent dat er zowe1

een kanaa1 van de centrale naar de abonnee (downstream kanaa1) a1s een

kanaa1 van de abonnee naar de centrale (upstream kanaa1) moet zijn.

Hierop wordt verderop in dit vers1ag nader ingegaan.

Het abonnee-net waarover tot nu toe is gesproken,

zijn voor breedbandige signa1en. Daarmee zijn de

voor het transmissie-mediurn beperkt tot twee,

kabe1 en de glasveze1.

zou geschikt moe ten

keuzemoge1ijkheden

te weten de coaxia1e

De coax-kabe1 heeft een demping die evenredig is met de worte1 uit de

gebruikte signaa1frequentie. Deze demping heeft tot gevo1g dat er om
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de paar kilometer een repeater in de 1ijn opgenomen moet worden om het

signaa1 te versterken. Bij een glasveze1 is de demping van het

optische signaa1 vee1 minder en kunnen zonder a1 te grote prob1emen

enke1e tienta11en kilometers overbrugd worden.

Signa1en in een coaxia1e kabe1 kunnen beinv10ed (verstoord) worden

door e1ektromagnetische interferentie van nabijge1egen kabe1s of

inductie-verschijnse1en die optreden bij bijvoorbee1d b1iksem. Deze

verstoringen treden niet op bij een optisch signaa1 dat zich door een

glasveze1 voortp1ant. Verder zijn de glasveze1-karakteristieken

vrijwe1 onafhanke1ijk van temperatuur en frequentie, dit in

tegenste11ing tot de eigenschappen van de coaxia1e kabe1s.

De grondstoffen voor het maken van glasveze1 z1Jn in ruime mate

voorhanden in de aardkorst terwij1 de koper-voorraden 1angzamerhand

uitgeput raken. Ook de diameter van een glasveze1kabe1 is vee1 k1einer

dan die van een coaxia1e kabe1 (minder grondstoffen nodig) en tevens

is de glasveze1kabe1 vee1 1ichter. Daar staat overigens we1 tegenover

dat de materia1en voor de fabricage van glasveze1s zeer zuiver moeten

zijn.

Het is duide1ijk dat de eigenschappen van een glasveze1 op vee1 punten

beter zijn dan de eigenschappen van een coaxia1e kabe1. Dat

rechtvaardigd dan ook de keuze voor de glasveze1 a1s transmissiemedium

voor een (abonnee-) netwerk. In de rest van dit vers1ag za1 er dan

ook vanuit gegaan worden dat er een glasveze1 a1s transmissiemedium

gebruikt wordt, tenzij anders verme1d is.

2.3 Netwerk-configuraties

Er bestaan drie basisvormen waaruit een communicatie-netwerk kan

worden opgebouwd. Deze drie basisvormen zijn:

- ster-structuur

- boom-structuur

- ring-structuur

In fig. 2.1 zijn deze structuren schematisch weergegeven. Een netwerk
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kan uiteraard ook uit een combinatie van deze basis-structuren

opgebouwd worden.

a.

b.

c.

D=centra,e

Fig. 2.1 Basis netwerkstructuren

a. ster-structuur

b. boom-structuur

c. ring-structuur

Voor een optima1e netwerk-configuratie zijn er een aanta1 factoren die

in overweging genomen moeten worden, bijvoorbee1d:

- het netwerk moet f1exibe1 zijn ten aanzien van uitbreiding

en veranderingen;

het moet betrouwbaar en makke1ijk te onderhouden zijn;

- het moet zonder a1 tevee1 moeite geschikt gemaakt kunnen

worden voor nieuwe diensten;

de privacy moet gegarandeerd zijn;

- geografische spreiding van de abonnees: de hoevee1heid
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benodigde glasvezel (coax kabel) moet liefst zo klein

mogelijk zijn;

- er moet twee-richtings verkeer mogelijk zijn (liefst over 1

vezel);

de capaciteit moet voldoende groot zijn.

De zojuist genoemde aspecten zijn vooral van technische en economische

aard. Er zijn echter ook nog andere factoren die een rol spelen,

zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een abonnee af te sluiten bij

wanbetaling. Ook interessant is het vraagstuk wie de eindapparatuur

beheert. Tot nu toe is het openbare telefoon en data-verkeer een

aangelegenheid van de PTT. De verspreiding van videosignalen gebeurt

hedentendage vaak door lokale kabel-T.V.-netwerken die beheerd worden

door particuliere organisaties. Als in het lokale glasvezel-netwerk

deze diensten gecombineerd gaan worden, zullen er dus ook afspraken

ten aanzien van beheer en onderhoud gemaakt moeten worden, wat

eventueel gevolgen kan hebben voor de structuur.

Verder moet ook een keuze gemaakt worden voor een centraal- of

abonnee-geschakeld netwerk (of een combinatie van beide). In het

eerste geval wordt in de centrale een bepaald keuze-signaal op het

kanaal naar de abonnee gezet (zoals dat nu bijvoorbeeld bij telefonie

gebeurt), terwijl in het tweede geval het totale signaalpakket bij de

abonnee wordt aangeboden (zoals dat nu bij kabel-T.V. gebeurt). Een

centraal geschakeld netwerk heeft een grotere flexibiliteit t.a.v.

uitbreiding en de introductie van nieuwe diensten dan een abonnee

geschakeld netwerk.

De ster-structuur heeft als voordelen dat het flexibel is en

betrouwbaar. Iedere abonnee heeft zijn eigen verbinding met de·

centrale, zodat een storing in een verbinding slechts 1 abonnee treft

en tevens kan per abonnee dat signaalpakket op de lijn gezet worden

wat hij op dat moment wenst (denk aan betaal-T.V.). Ook garandeert de

ster-structuur de privacy. Een nadeel van de ster-structuur is dat er

veel glasvezel nodig is (meer dan bij ring- of boom-structuur).

Voordelen van de ring-structuur

hoeveelheid benodigde glasvezel

zijn o.a. de (relatief) kleine

en de grote afstanden die overbrugd
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kunnen worden als iedere aangesloten abonnee tevens als repeater

werkt. Nadelen zijn de slechte uitbreidingsmogelijkheden en relocatie

mogelijkheden van abonnees en de privacy. Ook de betrouwbaarheid is

niet erg groot want een breuk in de ringleiding kan voor vele abonnees

signaalverlies betekenen (eventueel is dat op te lossen door de ring

in twee richtingen vanuit de centrale te kunnen aansturen).

De boom-structuur heeft weinig glasvezel nodig. Nadelig is echter dat

er veel splitters nodig zijn, waardoor veel signaalverlies optreedt.

Verder is de privacy niet gegarandeerd en is het netwerk niet

makkelijk uit te breiden (beperkt optisch signaalvermogen).

Uit de diverse structuren komt de ster-structuur als beste uit de bus.

Dat wordt ook bevestigd door het feit dat in veel buitenlandse

experimenten op het gebied van (optische) abonnee systemen de ster

structuur gebruikt wordt ([1], [2]).

2.4 Full duplex netwerk

Er wordt vanuit gegaan dat in het (te ontwerpen) optische abonnee-net

gebruik gemaakt wordt van full duplex signaaloverdracht. Dat houdt in

dat het mogelijk moet zijn om gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar

signalen van de centrale naar de abonnee en vise versa over te zenden.

Dit is bijvoorbeeld nodig bij (beeld)telefoon. Er zijn een aantal

manieren om dat te realiseren (fig.2.2):

- Space Division Multiplex (SDM)

- Wavelength Division Multiplex (WDM)

- Frequency Division Multiplex (FDM)

Bij SDM wordt gebruik gemaakt van twee (of meer) vezels waarbij het

up- en down-stream kanaal door aparte vezels gevormd worden. SDM wordt

vooral bij multimode systemen gebruikt. Hetzelfde principe kan

natuurlijk ook in monomode componenten uitgevoerd worden of zelfs een

parti~le verandering is mogelijk waarbij het downstream traject (wat

in het algemeen de meeste capaciteit vergt) met monomode glasvezel(s)

wordt uitgevoerd terwijl het upstream traject multimode blijft.

Aangezien er bij SDM geen extra componenten (zoals bij WDM en FDM)
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worden gebruikt, is het enige nadeel dat er twee (of meer) fibers

gebruikt worden.

~
vezel1

§J• • •
§1 vezel2

~... • ...
a.

: ~ ~ :A,. ... ~
~~ EIO

b.

c.

centrale glasvezel 
tr.ject

.bonn..

Fig.2.2 Multiplex vormen

a. Space Division Multiplex (SDM)

b. Wavelenth Division Multiplex (WDM)

c. Frequency Division Multiplex (FDM)

E/O: elektrisch/optisch omzetting

DIE: optisch/elektrisch omzetting

WM : golflengte-multiplexer

fc, If, : frequentie- translatie

DC : richtingsgevoelige splitter (multiplexer)

Bij WDM wordt slechts een fiber gebruikt voor zowel de down- als

upstream signalen Er moeten echter weI extra componenten aan de

uiteinden van het traject ingeschakeld worden die extra demping en

kosten met zich mee brengen. Een voorbeeld van een dergelijke

component is getekend in fig.2.3. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van

een filter dat golflengten groter dan bijvoorbeeld 1100 nm doorlaat en

signalen met een kleinere golflengte reflecteert. Met een dergelijke

component zouden dan de 1300 nm en 1550 nm vensters gebruikt kunnen
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worden voor downstream signalen en 850 nm voor upstream signalen. Een

andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een "all fiber"

component die gemaakt wordt met de zogenaamde "fused biconical taper"

(FBT) techniek. Hierop zal in hoofdstuk 4 nader ingegaan worden.

1300+
1500nm-... ~__ L..

850nm

1300+

___~ ....~-+_1_5_~_0_nm_

LJ

t850nm

Fig. 2.3 Filter

De derde mogelijkheid is FDM. Een betere benaming is Frequency

Division-Directivity Multiplex (FD-DM) omdat niet alleen FDM toegepast

moet worden maar ook richtingsgevoelige splitters om een goed

resultaat te bereiken. Bij FD-DM wordt het downstream kanaal in een

andere frequentieband ondergebracht dan het upstream kanaal. De

frequentie multiplex techniek die hier bedoeld wordt, vindt plaats in

het elektronische gedeelte van de zenders en ontvangers. Het moet dan

ook niet verward worden met een optische frequentie multiplex techniek

zoals die in hoofdstuk 6 nog aan de orde zal komen (coherente

systemen).

Overigens kunnen bovenstaande technieken ook gecombineerd voorkomen om

de capaciteit van een kanaal optimaal te benutten. 20 kan er

bijvoorbeeld bij SDM per kanaal (fiber) WDM toegepast worden. Bij

bepaalde structuren zoals de ringstructuur (zie vorige paragraaf) is

het zelfs mogelijk om Time Division Multiplex (TDM) toe te passen. Dat

is mogelijk omdat er per abonnee een ingaand- en een uitgaand signaal

aanwezig is waarbij het rondgestuurde signaal weer bij de centrale

terecht komt. Het rondgestuurde signaal kan bijvoorbeeld bestaan uit

frames, waarbij ieder frame informatie kan bevatten voor een bepaalde

abonnee die op zijn beurt ook informatie aan het frame kan toevoegen

dat dan weer via de ring naar de centrale of andere abonnee wordt

gestuurd.

Aan de diverse benodigde componenten voor een optisch abonnee-netwerk
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za1 hier kortheidsha1ve geen aandacht worden besteed mede ook gezien

het feit dat daarover vo1doende informatie te vinden is in de

1iteratuur ([1], [2]). In hoofdstuk 5 za1 nog we1 ingegaan worden op

speciale componenten zoa1s splitters en (de)mu1tip1exers zoa1s die

benodigd zijn in de TTOSS opste11ing, die in het vo1gende hoofstuk

beschreven za1 worden.
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3. HET "TOTALLY TRANSPARENT OPTICAL SUBSCRIBER SYSTEM"

3.1 Inleiding

In het Nat. Lab. is, onder andere op grond van overwegingen zoals die

in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, een proefopstelling

ontwikkeld en opgebouwd als voorbeeld voor een digitaal, optisch

abonnee-netwerk. De opstelling heeft de naam "totally transparent

optical subscriber system" afgekort TTOSS meegekregen.

Het systeem onderscheidt zich van andere optische, lokale netwerken

doordat het volledig optisch is. Daarmee wordt bedoeld dat het

glasvezeltraject niet stopt in de aansluitkast van de abonnee. Daar

wordt namelijk bij de meeste optische abonnee netten het binnenkomende

optische signaal omgezet naar een elektrisch signaal, waarna het via

getwiste aderparen en/of coaxiale kabels verder over de woning van de

abonnee verdeeld wordt. In de TTOSS opstelling vindt die omzetting

niet meteen bij binnenkomst bij de abonnee plaats, maar pas nadat het

signaal via een optische splitter verdeeld is over de diverse optische

stopcontacten in het huis van de abonnee.

Op de optische stopcontacten kan via een interface (die zorgt voor de

omzetting van het optische signaal naar het gewenste elektrische

signaal) de normale eindapparatuur zoals T.V., radio, telefoon,

computer etc. aangesloten worden (zie fig.3.l).

Er is overigens niet aIleen een downstream kanaal, maar ook een

upstream kanaal en er zijn zelfs mogelijkheden voor in-huis

communicatie tussen (via) de diverse optische stopcontacten. Hierop

wordt verderop in dit hoofdstuk nader ingegaan.

Er zijn een aantal voordelen aan het principe van totale trans

parantie. Zo bevat de aansluitkast (zie fig. 3.1) aIleen passieve

optische splitters (en eventueel een multiplexer voor full duplex

transmissie over een vezel). Dit in tegenstelling tot ander optische

abonnee-netwerken waar de aansluitkast optische zenders, ontvangers,

(de)multiplexers, filters, interfaces etc. bevat voor de omzetting van
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(naar) optische naar (van) e1ektrische signa1en en de verde1ing

(verzame1ing) van de signa1en over (van) de diverse aans1uitingen in

huis. De voorde1en van het transparant zijn uiten zich dan ook in de

vorm van een grotere betrouwbaarheid, makke1ijker onderhoud (losse

interfaces en niet een grote kast vol e1ektronica) en een grotere

f1exibi1iteit ten aanzien van de invoering van nieuwe diensten ([3]).

opt. Inter-
ItOpCont. feces r.nd.pp.

A ~ r--A-....

o
~-------I~----Mr---------~

centrale traject abon.,..

Fig. 3.1 Het TTOSS systeem

X: schake1ing om 3 videosigna1en te verde1en over 8

kana1en (dus een aanta1 kana1en met hetze1fde video

signaa1); cam: camera; mux: multiplexer; sp1tr: split

ter; mntr: monitor; osc: osci11oscoop.

Achtereenvo1gens zu11en in de rest van dit hoofstuk de drie de1en die

te onderscheiden zijn in de TTOSS opste11ing (centrale, traject en

abonnee-gedee1te) behande1d worden.
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3.2 De TTOSS proefopstelling

De TTOSS opstelling is globaal in drie stukken op te delen namelijk de

centrale, het traject en het abonnee-gedeelte (fig. 3.1). Er zijn in

totaal een drietal systemen (diensten) geimplementeerd in de

proefopstelling als voorbeelden voor de diverse mogelijkheden die het

systeem biedt. Deze drie voorbeelden zijn: een 1 kanaals, digitaal

videotransmissiesysteem en twee digitale FDM systemen.

Voor de communicatie tussen centrale en abonnee kunnen een,twee of

zelfs nog meer fibers gebruikt worden. In de oorspronkelijke opzet

werden twee multimode fibers (graded index) gebruikt: een voor

downstream- en de ander voor upstream-transmissie van de signalen. Er

zijn ook andere mogelijkheden, maar daar zal in hoofdstuk 4 nader op

in worden gegaan.

In de centrale worden het T.V.-videosignaal en een FDM-signaal op het

downstream glasvezeltraject gezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

twee golflengten: 850 nm voor het videosignaal en 1300 nm voor het

FDM-signaal. Via het upstream kanaal komt slechts een signaal binnen

in de centrale en wel het zenderkeuze-signaal van de abonnee voor het

gewenste videosignaal.

De abonnee heeft in de proefopstelling de keuze uit drie verschillende

videosignalen (een afkomstig uit een videorecorder en de andere twee

van beeldpatroongeneratoren). Van deze drie videosignalen worden 8

videosignalen (8 kanalen) gemaakt (dus een aantal kanalen met

hetzelfde videosignaal, zie fig. 3.2). Via de keuzematrix wordt een

van de acht videosignalen doorgeschakeld naar de AID omzetter. In dit

geval is dat een delta-sigma-modulator met een bitsnelheid van 140

Mb/s ([4]). Met dit elektrische, digitale signaal wordt een laser

gemoduleerd die zorgt voor de omzetting naar een optisch signaal

(golflengte: 850 nm).

De benodigde schakelinformatie voor de keuzematrix voor het verzenden

van het gewenste videosignaal wordt verkregen via het upstream kanaal

van de kanaalkeuzezender van de abonnee (golflengte 850 nm). Dit

optische kanaalkeuzesignaal wordt met een optische ontvanger in de
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centrale ontvangen en gedecodeerd. Rierbij wordt gebruik gemaakt van

standaard technieken en codes zoa1s die gebruikt worden bij afstands

bedieningen.

850+
,r---,1300nm.....

850nm....
850nm

1+--.::..------1 MUX

T.V.-VIDEO

videorec.
beetdgen.

FDM

AID 140MbIs 1828 280Mbd
1300rvn.....

512kb/l
IRR~I--+--1 lDF

Fig. 3.2 Centrale: T.V.-videosysteem en FDM-systeem

X: zie fig. 3.1; A/D: ana1oog/digitaa1 omzetting; E/O:

e1ektrisch/optisch omzetting; O/E: optisch/e1ektrisch

omzetting; mux: multiplexer; cam: camera; 1B2B: 1B2B

coder; RBSG: random bit sequence generator; LDF: 1aag

door1aatfi1ter; DEC: decoder.

Beha1ve het T.V.-video-systeem is er in de centrale ook nog een FDM

systeem opgebouwd (fig. 3.2). Bij het FDM systeem worden een 512 kb/s

datasignaa1 en een 140 Mb/s datasignaa1 e1ektrisch gemu1tip1exed.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zgn. "Biphase-M"-codering ([5])

die het 140 Mb/s datasignaa1 omzet in een 280 Mbd 1ijnsignaa1. Deze

1B2B 1ijncodering heeft (vrijwe1) geen 1aagfrequent componenten in z'n

spectrum, zodat daar het 512 kb/s datasignaa1 in ondergebracht kan

worden (fig. 3.3).

Ret 512 kb/s signaa1 wordt door 1aagdoor1aat filtering van

hoogfrequent componenten ontdaan zodat geen interferentie met het 280

Mbd signaa1 optreedt. Ret 140 Mb/s datasignaa1 wordt in de prototype

opste11ing verkregen door een ana100g videosignaa1 van een camera met

behu1p van een A/D omzetter (delta-sigma modu1atie) te digita1izeren.
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Het 512 kb/s datasignaa1 wordt met een pseudo-random bit sequence

generator opgewekt. Het tota1e FDM signaa1 modu1eert weer een laser

die het e1ektrische signaa1 omzet naar een optisch signaa1

(golf1engte: 1300 nm).

70 140 210 f (MHz)-.Jet)

Fig. 3.3 Spectrum FDM-signaa1

De optische signa1en van het T.V.- en FDM-systeem worden met behu1p

van een (4*1) multiplexer bij e1kaar gevoegd en dan via het traject

naar de abonnee verzonden. Het tota1e traject bestaat uit twee veze1s

met elk een 1engte van 5 km. Beide veze1s zijn mu1timode veze1s

(graded index, 50~ kern). Een veze1 wordt gebruikt voor downstream

transmissie van het T.V.-video signaa1 en het FDM signaa1. De andere

veze1 wordt voor de upstream signa1ering van de kanaa1keuze voor het

T.V.-videosysteem gebruikt.

Het in-huis gedee1te bij de abonnee is in drie (para11e11e) de1en te

sp1itsen: de downstream veze1s, de upstream veze1s en de veze1s voor

de in-huis communicatie.

Het downstream traject komt bij de abonnee binnen in de aans1uitkast.

In die aans1uitkast wordt het binnenkomende signaa1 gesp1itst in een

aanta1 identieke signa1en. In de proefopste11ing wordt het

binnenkomende signaa1 met een 1*4 splitter verdeeld over een viertal

optische stopcontacten (die verspreid over het huis van de abonnee

gedacht moeten worden, zie fig. 3.4). Op de optische stopcontacten

kunnen nu de interfaces aangesloten worden die zorgen voor de

omzetting van het optische signaa1 naar een e1ektrisch signaa1, de

regeneratie van de pulsen, decodering en eventue1e verdere signaa1-
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bewerking om het e1ektrische signaa1 geschikt te maken voor de

standaard eindapperatuur.

• ••

c:.mera

T.V.850 +
1300nm

--..;;·'------1rS~p1:it:te:r~~~~~-§-~-~-~~
I
I

850nm ~

-----=-=------tsplitter:: =='::..;;'.-.
~~._--,

(mux) ~ - :- - , I

- 1'--
f

~.' :
FDM I--f--~

zen_

ICOClp

traject ~ aanSluit.rxJ opt. in.huis txJ~ inter- Mrandapp. ~
kast verbindingen stOpcont. fac.

Fig. 3.4 In-huisgedee1te van TTOSS proefopste11ing

Voordat de optisch/e1ektrisch-omzetting p1aatsvindt, wordt het

gewenste signaa1 (gewenste golf1engte) met behu1p van een tra1ie uit

het tota1e optische downstream signaa1 gefi1terd (~~n kanaa1s

golf1engte demultiplexer). De tra1ie, waarvan de hoek ingeste1d kan

worden, zorgt voor breking van het inkomende 1icht waarna het spectrum

geprojecteerd wordt op de uitgaande fiber (100pm kern). Door de hoek

van het tra1ie te veranderen kan het signaa1 met de juiste golf1engte

ingeste1d worden dat via de uitgaande veze1 naar de fotodiode wordt

gezonden (fig. 3.5).

Fig. 3.5 Variabe1 filter
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Bij de interface voor het T.V.-videosysteem wordt een avalanche

fotodiode (APD) gebruikt voor de detectie en omzetting van het

optische signaal naar een elektrisch signaal. Deze APD is alleen

gevoelig voor licht met een golflengte van ongeveer 850 nm (of

kleiner) en niet voor 1300 nm. Daarom hoeft er geen filter gebruikt te

worden. Er wordt gebruik gemaakt van een APD omdat de extra

versterking van de APD t.O.V. een PIN fotodiode nodig was voor een

goede ontvangst van de signalen. Na de APD volgen een versterker,

klokterugwinningscircuit en een regenerator. De decodering gebeurt met

een eenvoudig video-filter waarna het videosignaal met een

videoversterker versterkt wordt en vervolgens gaat het videosignaal

naar een (standaard) monitor. Tevens zijn in dezelfde interface

behuizing ook de kanaalkeuze-toetsen met bijbehorende coder en laser

zender aangebracht voor het reeds genoemde kanaalkeuze-signaal dat via

de upstream fiber naar de centrale wordt gezonden (fig. 3.6).

850.
1300nm... n88rT.V.

850nm
... 1kb/S

-=---4--1 E/OI--~r----I keuzetoet.en

00000000

Fig. 3.6 Interface T.V.-videosysteem

A: versterker; E/O, OlE: zie fig. 3.2

De interface van het FDM systeem bevat wel een variabel filter. Er

wordt een PIN-diode gebruikt voor de optisch/elektrisch omzetting. Na

de PIN diode volgt een voorversterker en vervolgens worden het

laagfrequent datasignaal (512 kb/s) m.b.v. een laagdoorlaatfilter

(LDF) en het hoogfrequent datasignaal (140 Mb/s) met een hoogdoorlaat

filter (HDF) van elkaar gescheiden. Na het LDF volgt nog een

laagfrequent versterker met AGe waarna het signaal rechtstreeks aan

een oscilloscoop wordt toegevoerd om het oogpatroon zichtbaar te
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maken. Na het HDF volgt een hoogfrequent versterker met AGe. Daarna

wordt het signaal gesplitst om een deel toe te voeren aan de decoder

terwijl het andere deel gebruikt wordt voor klokterugwinning om

vervolgens ook aan de decoder toegevoerd te worden. Het teruggewonnen

camera signaal wordt tenslotte op een monitor zichtbaar gemaakt (fig.

3.7).

850·
1300rvn-.

A
512 kbls

Fig. 3.7 Interface FDM-systeem

OlE: optisch/elektrisch omzetting; A: versterker;

HDF: hoogdoorlaatfilter; LDF: laagdoorlaatfilter;

BMPR filter: Biphase-M partial response filter [5];

D/A: digitaal/analoog omzetting.

In feite volgen de upstream-signalen de omgekeerde weg van de

downstream signalen (wel via aparte vezels). Eerst worden de diverse

upstream signalen gemultiplexed met een (omgekeerde) 1*4 splitter

(zelfde type als downstream splitter). Via de upstream vezel van het

traject worden de signalen naar de centrale gezonden. In de

proefopstelling wordt alleen een signaal dat de keuze voor het.

gewenste T.V. kanaal representeert naar de centrale gestuurd.

Ook voor de in-huis communicatie wordt een ster-structuur gebruikt.

Elk optisch stopcontact wordt met een vezel verbonden met de in-huis

verdeelkast. Daar is het mogelijk om met een stuk glasvezel ieder

stopcontact met een ander stopcontact door te verbinden. In de

proefopstelling wordt dat gedemonstreerd door een FDM signaal van een

optisch stopcontact naar een ander te zenden. Net als bij het
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downsteam FDM systeem wordt hier aan de zendzijde een camera signaal

en een pseudo-random bit sequence generator gebruikt, wat aan de

ontvangstzijde op een monitor resp. een oscilloscoop zichtbaar wordt

gemaakt (fig. 3.4). De gebruikte golflengte voor het in-huis FDM

systeem is 850 nm.

In de proefopstelling zijn in totaal 6 optische stopcontacten

aanwezig. Daarvan worden er vier voorzien van de downstream signalen

terwijl de andere twee gebruikt worden voor het in-huis FDM systeem.

Een re~el aantal optische stopcontacten zou bijvoorbeeld 20 zijn. Dat

is tevens de grootste beperking van het TTOSS systeem, namelijk het

beperkte optische vermogen wat een grens stelt aan het aantal optische

stopcontacten dat aangestraald kan worden. Iedere optische ontvanger

heeft een bepaald minimum optisch vermogen nodig om het gewenste

signaal nog goed te kunnen detecteren. Iedere (symmetrische) splitsing

van het signaal levert minimaal 3dB verzwakking op. Gedeeltelijk kan

dit probleem opgelost worden door gebruik te maken van asymmetrische

splitters zodat bijvoorbeeld een stopcontact waar de T.V. op wordt

aangesloten meer (optisch) signaal-vermogen krijgt dan de aansluiting

voor de telefoon. Dit gaat dan wel ten koste van de flexibiliteit van

het systeem (de T.V. ontvanger kan niet meer op een willekeurig

stopcontact aangesloten worden). Er is echter ook een trend om

consumenten systemen steeds meer in modulaire vorm uit te voeren.

Daardoor hoeft bijvoorbeeld slechts een telefoon- of T.V.-toestel met

de centrale verbonden te zijn. De overige telefoon- en T.V.-toestellen

krijgen hun signaal via dat hoofdtoestel dat op dat moment als een

soort repeater werkt. Daardoor hoeft niet ieder toestel afzonderlijk

door de centrale aangestraald te worden maar alleen de hoofd

toestellen. De modulaire opbouw van de systemen maakt het bijvoorbeeld

mogelijk dat er een T.V.-tuner en een videorecorder in het huis van de

abonnee aanwezig zijn waarvan de signalen via het in-huis traject naar

de diverse aanwezige T.V. monitoren gestuurd kunnen worden. Als er

ondanks deze maatregelen nog te weinig signaalvermogen bij de abonnee

binnenkomt om alle diensten te kunnen verrichten dan kan er altijd nog

een extra vezel tussen centrale en abonnee aangelegd worden.
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4. AANPASSINGEN

4.1 Het traject

Het oorspronkelijke traject bestond uit twee multimode fibers (graded

index, SOpm kerndiameter) met elk een lengte van 5 km. In de

proefopstelling zijn de twee fibers in een grote kast ondergebracht

waarbij de 5 km van het downstream kanaal en het upstream kanaal ieder

op vier aparte klossen zijn gewikkeld. Deze klossen zijn onderling

met lasverbindingen doorverbonden. Een reeks van vier klossen is

vervangen door 3 andere klossen met daarop een monomode vezel

gewikkeld met een totale lengte van ruim 5 km (fiber type MS 218 kl,

demping bij 1300 nm: 0,47 dBfkm,~-lllO nm, spotsize bij 1300 nm: 8,7

~m). Ook nu zijn de glasvezelstukken op de drie klossen onderling

doorverbonden met in totaal twee lasverbindingen.

Bij het aanelkaar lassen van de glasvezels wordt gebruik gemaakt van

de germanium-dotering in de kern van de glasvezel die zorgt voor de

verhoging van de brekingsindex. Door de germanium dotering kan UV

licht gebruikt worden om fluorescentie van blauw licht op te wekken in

de kern. Dit inkoppelen van licht kan vlak bij de plaats gebeuren waar

de vezel gelast moet worden (fig. 4.1). Het uiteinde van het stuk

vezel waaraan de aangestraalde vezel gelast moet worden, bevindt zich

in een olie-badje. Aan het einde daarvan bevindt zich een fotodetector

waarmee het licht dat zich in de mantel bevindt (en uitgekoppeld

wordt) gemeten kan worden nadat de twee vezeluiteinden t.O.V. elkaar

zijn uitgelijnd. am een goede signaaloverdracht te krijgen wordt

gebruik gemaakt van "index matching"-vloeistof.

Door nu de gedetecteerde hoeveelheid (mantel-)licht te minimaliseren,

wordt de uitlijning geoptimaliseerd. Als de uitlijning optimaal is,

wordt eerst de index matching-vloeistof weggebrand door een vlamboog

op enkele honderden micrometers afstand van de vezeluiteinden te

brengen. Daarna wordt de vlamboog bij de uiteinden gebracht en treedt

de versmelting op. Door het signaal in de mantel voor en na het

lasproces te vergelijken kan geconcludeerd worden of het een goede of

slechte lasverbinding is ([6], [7]). In fig. 4.2 is in een histogram de
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demping uitgezet van een aanta1 1asverbindingen ([6]).

uv lichtbron / /-,

":--x~;/ /~T~
/\,.: -- - vlamboog -
~~ gestripte elektroden
~ glasvezel

Fig. 4.1 Lasopste11ing
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Fig. 4.2 Lasdempingen ([6])

Aangezien de afsnijgo1f1engte van de monomode glasveze1 bij 1110 nm

1igt, kan voor monomode transmissie geen gebruik meer worden gemaakt

van de golf1engte van 850 nm. Deze golf1engte werd gebruikt bij het

T.V.-video systeem. Er is gekozen voor een nieuwe te gebruiken

golf1engte van 1550 nm. Voor deze golf1engte is gekozen omdat die

(naast 1300 nm) steeds meer gebruikt za1 gaan worden in de optische

communicatie omdat er bij 1550 nm een (theoretisch) minimum bestaat in

de dempingskarakteristiek van een glasveze1.

Het monomode glasveze1 traject heeft bij 1300 nm een demping van 3,6

dB (tota1e demping van ruim 5 km glasveze1, 2 1asverbindingen en een

kroonsteen-verbinding, waarbij de demping van een goede kroonsteen

verbinding minder is dan 0,7 dB). Bij 1550 nm is de demping vee1 hoger
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en weIll dB. Deze hoge demping wordt veroorzaakt door buigings

verliezen (de vezels hebben een te lage cutoff golflengte). Deze

buigingsverliezen treden op doordat het 5 km traject op klossen met

een diameter van ongeveer 20 cm is gewikkeld.

Een demping van 0,25 dB/km is een realistisch getal voor een monomode

glasvezel bij een golflengte van 1550 nm. Een traject van 5 km zou dan

een demping geven van 1,25 dB. Deze 1,25 dB is veel kleiner dan de 11

dB van de monomode glasvezel die beschikbaar is voor de TTOSS

opstelling. Aangezien het niet mogelijk was om op korte termijn een

andere monomode glasvezel (lengte 5 km) te krijgen met een lage

demping bij 1300 en 1550 nm, is er besloten om het voorhanden zijnde

traject zover in te korten dat er een meer realistische demping bij

1550 nm overblijft. De demping van het ingekorte traject is voor 1300

nm uitgekomen op 0,6 dB en voor 1550 nm op 1,8 dB.

De demping van het traject voor een golflengte van 1300 nm is nu weI

minder dan in werkelijkheid van een 5 km lang traject verwacht kan

worden. Omdat het echter in eerste instantie mogelijk is gebleken om

via de 5 km lange monomode glasvezel het 1300 nm signaal bij de

abonnee goed te detecteren, is er dus voldoende ruimte in het

vermogensbudget om die extra demping te kunnen tolereren (zie par.

4.6).

Een monomode glasvezel biedt in principe een geweldige capaciteit voor

informatieoverdracht. Om die capaciteit beter te benutten is er een

verdere wijziging aangebracht in het traject van het TTOSS systeem.

Voorheen werden er twee (multimode) glasvezels gebruikt: een voor de

downstream signalen en de andere voor de upstream signalen. In de

nieuwe opzet wordt slechts een monomode glasvezel gebruikt voor zowel

de upstream- als de downstream signalen (full duplex over een vezel).

Om dit te realiseren moeten er weI twee extra componenten in het

systeem opgenomen worden om aan beide zijden van het traject de up- en

downstream signalen te (de)multiplexen (fig. 4.3). Voor die twee

componenten zijn twee monomode 1*2 splitters genomen. Ze zijn gemaakt

volgens de zg. "fused biconical taper" techniek. Hierop wordt in de

volgende paragraaf (en in hst. 5) nader ingegaan.
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Fig. 4.3 TTOSS, nieuwe opzet

(voor afkortingen zie fig. 3.1)

4.2 Optische splitters en (de)mu1tip1exers in de centrale en bij de

abonnee

Omdat het traject gevormd wordt door een monomode glasveze1 moeten ook

in de centrale de optische componenten (de multiplexer voor het T.V.

videosignaa1 en het FDM signaa1 en de splitter voor het inkoppe1en van

het downstream signaa1 in het traject) van het monomode type zijn. De

lasers moeten voorzien zijn van monomode pigtails.

De golf1engte-mu1tip1exer die gebruikt wordt (merk Gould, type

1300/1550-VW) heeft een demping van 0,6 dB voor een golf1engte van

1300 nm en een dernping van 2,1 dB voor 1550 nm. Deze dempingen zijn

inc1usief de demping van een kroonsteen koppe1ing.

Er wordt gebruik gemaakt van een 1*2 splitter ( merk CANSTAR , type
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SM3-C-1300) om via ~~n tak het downstream signaal (1300 en 1550 nrn)

aan het traject te koppelen, terwijl de andere tak gebruikt wordt om

het upstream signaal (850 nrn) naar de ontvanger van het

kanaalkeuzesignaal te geleiden (fig. 4.3).

De gebruikte splitter en multiplexer zijn beide gemaakt volgens de

"fused biconical taper" techniek. De eigenschappen van componenten

gemaakt met deze techniek zijn afhankelijk van de toegepaste

golflengten. Hierop wordt in hst 5 nader ingegaan. De 1*2 splitter die

in de opstelling gebruikt wordt is eigenlijk gemaakt voor gebruik bij

een golflengte van 1300 nrn.

Aan de abonnee-zijde van het traject wordt een zelfde 1*2 splitter

gebruikt als in de centrale. E~n tak wordt gebruikt om het downstream

signaal te koppelen aan de 1*4 splitter die zorgt voor de verdeling

van het signaal over de optische stopcontacten, terwijl de andere tak

het upstream signaal aan het traject koppelt.

De 1*4 splitters die zich in de aansluitkast bij de abonnee bevinden

zijn (vooralsnog) multimode splitters. Ze zijn gemaakt met de zg.

"fused head end" (ruE) methode. Deze methode zal in hst 5 nader uit de

doeken gedaan worden.

Het in-huis gedeelte van het TTOSS systeem zou uitgevoerd blijven met

multimode glasvezels. Dit in verband met o.a. de optische

stopcontacten die dan met multimode connectoren uitgevoerd kunnen

worden die in het algemeen robuuster en goedkoper zijn dan monomode

connectoren. Een nadeel van het gebruik van de multimode glasvezels en

componenten is dat er modus-ruis kan optreden. am die modus-ruis

zoveel mogelijk tegen te gaan, kan overwogen worden om de overgang van

het monomode traject naar het multimode in-huis gedeelte niet v66r de

1*4 splitters, maar pas daarna te laten plaatsvinden. Er zouden dan

monomode splitters gemaakt (of gekocht) moeten worden die dezelfde

eigenschappen (lage demping en splitverhouding) bij zowel 1300 als

1550 nrn hebben. Hieraan zal in hst 5 aandacht worden besteed.
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4.3 Zenders en ontvangers

Het FDM systeem maakte gebruik van de 1300 nm golf1engte. Deze

golf1engte is gehandhaafd (1300 nm is een interessante golf1engte

omdat daar de dispersie minimaa1 is). De veranderingen in de zender en

ontvanger van het FDM systeem b1even dan ook beperkt tot het vervangen

van de laser in de zender door een laser (1300 nm) met een monomode

pigtail. De 1aserdriver (zender) moest uiteraard op de nieuwe laser

afgerege1d worden (andere inste11ing potentiometer). In de ontvanger

hoefde geen onderde1en vervangen te worden, a11een het variabe1e

filter (fig. 3.5) moest goed afgerege1d worden. Voor schema's e.d.

van het FDM systeem wordt verwezen naar [5].

De veranderingen in de zender voor het T.V.-video systeem bestonden

uit de vervanging van de laser (850 nm) door een andere laser (1550

nm) met monomode pigtail en het afrege1en van de 1aserdriver. In de

ontvanger moesten ingrijpender veranderingen aangebracht worden. De

voorheen gebruikte Si-APD kon bij de golf1engte van 1550 nm niet meer

gebruikt worden. Er is een grote signaa1/ruis verhouding gewenst (48

dB, [4]). Tevens moet de ontvanger vo1doende gevoe1ig zijn. Er zijn

voor de 1550 nm golf1engte nog geen APD's beschikbaar binnen de groep

en daarom moet een PIN-fotodiode gebruikt worden. Dit houdt we1 in

dat de ontvanger de versterkingsfactor van de APD moet missen.

Er is echter met een PIN-fotodiode toch een heel gevoe1ige ontvanger

te bouwen (met weinig eigen ruis) door een zgn. PIN-FET module te

gebruiken. Bij deze PIN-FET module is in de behuizing van de PIN-diode

tevens de eerste trap van de voorversterker ingebouwd, n1. een FET.

Daarmee kan de eigen ruisbijdrage van de ontvanger geoptima1iseerd

worden. Het ontwerpen, bouwen en testen van een derge1ijke ontvanger

zou echter tevee1 tijd vergen en daarom is bes10ten om de ontvanger

die reeds gebruikt werd met de APD, aan te passen voor een PIN-

fotodiode (zie ook par. 4.6). In hst 7 za1 nog we1 een moge1ijke

op1ossing, waarbij we1 gebruik gemaakt wordt van een PIN-FET module,

aan de orde komen.

Het schema van de ontvanger zoa1s die uiteinde1ijk is opgebouwd is

getekend in fig. 4.4. Het minima1e, gemidde1de, optische vermogen dat
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de ontvanger nodig heeft voor een storingsvrij beeld op de monitor is

9~W. Deze gevoeligheid zou nog wat verbeterd kunnen worden als de

schakeling in ~~n behuizing ondergebracht zou zijn (de lengte van de

voedingskabels en de aarding spelen een belangrijke rol). Aangezien er

in de originele behuizing geen ruimte was voor de aangebrachte

veranderingen (tenzij de gehele interface opnieuw was opgebouwd) is er

een extra kastje tegen de oorspronkelijke interface geschroefd met

daarin de eerste trap (met fotodiode) van de ontvanger (tot en met

Nyquist filter, zie fig. 4.4).

Uiteraard is met een ingewikkelder ontvanger een betere gevoeligheid

te bereiken maar er moet niet vergeten worden dat het hier gaat om een

abonnee systeem dat uiteindelijk door de consument gekocht moet

worden. Het kostenaspect mag daarom niet uit het oog verloren worden.

De zender en ontvanger van het in-huis FDM systeem zijn ongewijzigd

gebleven. Wijzigingen zijn overbodig omdat er (afgezien van de in de

volgende paragraaf te behandelen optische stopcontacten) geen

wijzigingen in de in-huis verbindingen van het TTOSS systeem zijn

aangebracht.

4.4 Optische stopcontacten

Afgezien van de primaire opdracht om het multimode (downstream)

traject te vervangen door een monomode glasvezel met de daarbij

horende aanpassingen en/of vervanging van optische componenten,

zenders en ontvangers, is er ook gewerkt aan een verbeterde versie van

het optische stopcontact.

De bestaande uitvoering (fig. 4.5) heeft een aantal nadelen. De

glasvezels moeten b.v. in de steker over een kleine afstand een hoek

van 90 graden maken. Verder moet er redelijk veel kracht gebruikt

worden om de vergrendelring (zelfde principe als bij de bekende BNC

connectoren) van de steker los of vast te draaien. Ook de afmetingen

van de plug zijn redelijk groot uitgevallen. Omdat het stopcontact

een vertikale opening heeft, kan er stof bij de connectoren komen als

de steker niet in het stopcontact zit. Om dat tegen te gaan is er weI
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een stop, hangend aan een kettinkje, aangebracht aan het stopcontact.

Een betere oplossing zou een automatische afsluiting zijn zodra de

steker uit het stopcontact wordt gehaald.

Fig. 4.5 Dude versie van het optische stopcontact

Een aantal van de nadelen zijn in de nieuwe versie van het optische

stopcontact niet (of in mindere mate) meer aanwezig. De hoek die de

glasvezels moe ten maken, wordt verdeeld over de wandcontactdoos en de

steker. Dat wordt gerealiseerd door het voorvlak van de

wandcontactdoos onder een hoek met de vertikaal naar voren te laten

hellen. Dit heeft tevens tot voordeel dat stof niet makkelijk bij de

connectoren kan komen. Dit wordt verder onrnogelijk gemaakt door een

klepje dat d.m.v. een veer voor de mond van het stopcontact klapt

zodra de steker uit het stopcontact wordt getrokken (fig.4.6).

De steker wordt in het stopcontact vergrendeld door twee lippen aan

weerszijde van de steker die met hun dikkere uiteinden in een groef,

die aangebracht is in de toeter van het stopcontact, vallen (fig.

4.6). Deze vergrendeling is nodig omdat de drie connectoren in het
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stopcontact en de drie connectoren in de steker m.b.v. veerkracht

tegen elkaar worden gedrukt. Deze veerkracht zal bij het in het

(optische) stopcontact steken van de steker overwonnen moeten worden,

wat in praktijk overigens slechts weinig moeite kost. Bij het uit het

stopcontact halen van de steker moeten de achterste uiteinden van de

twee lippen met duim en wijsvinger tegen de steker worden aangedrukt

zodat de verdikkingen aan de voorkant van de lippen uit de groef komen

waarna (geholpen door de veerkracht) de steker uit het stopcontact

genomen kan worden.

Fig. 4.6 Nieuwe versie van het optische stopcontact

Omdat de optische stopcontacten net als de normale 220 V stopcontacten

over het huis van de abonnee verdeeld worden en de meeste apparaten

niet aIleen (optisch) signaal maar ook spanning nodig hebben, is er

tevens een zodanige ontwerp van het optische stopcontact gemaakt dat

het uitwisselbaar is met de normale 220 V stopcontacten. Dat houdt

b.v. in dat bij een dubbele wandcontactdoos een normaal stopcontact

vervangen kan worden door een optisch stopcontact. Er moet nog weI

onderzoek gedaan worden naar de problemen die eventueel kunnen
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optreden wanneer zowel glasvezels als koper draden in een kabelgoot of

p.v.c. buis ondergebracht moeten worden.

Om de (mechanische) compatibiliteit tussen optische- en normale

stopcontacten duidelijk te maken, zijn er voor de proefopstelling

kastjes gemaakt die in de kabelgoot geplaatst kunnen worden en die

plaats bieden voor twee optische of 220 V stopcontacten. Om de

uniformiteit te bevorderen is de afwerking en de kleur van de optische

stopcontacten hetzelfde als de gebruikte 220 V stopcontacten. Deze

laatste zijn van het merk Hagee, type S-comfort. Van hetzelfde merk

en type zijn tevens schakelaars, blinde afdekplaten, timers, dimmers

etc. te verkrijgen. Een aantal van deze mogelijkheden worden

gedemonstreerd in de zes (dubbele) wandcontactdozen in de opstelling.

In appendix 1 zijn de tekeningen opgenomen van de diverse onderdelen

van de optische stopcontacten.

4.5 Variabel golflengtefilter

Het variabele golflengtefilter wordt gebruikt om een van de twee

golflengten van het downstream kanaal te selecteren (fig. 3.5).

Voorheen was slechts een variabel filter in de demonstratie-opstelling

nodig voor de downstream signalen en weI in de interface voor het FDM

systeem om het 1300 nm signaal te scheiden van het 850 nm signaal. In

de interface voor het T.V.-video systeem was geen variabel filter

nodig omdat de gebruikte avalanche fotodiode weI gevoelig was voor 850

nm maar niet voor een golflengte van 1300 nm. In de nieuwe opzet

worden echter fotodiodes gebruikt die weI gevoelig zijn voor de beide

toegepaste golflengten van 1300 en 1550 nm. Daarom moet nu niet aIleen

in de FDM interface maar ook in de T.V.-video interface een variabel

filter gebruikt worden.

Het voordeel van een variabel filter is dat er binnen bepaalde grenzen

een willekeurige golflengte geselecteerd kan worden. Dat houdt in dat

als bijvoorbeeld een van de diensten een andere golflengte krijgt

toegewezen dat slechts een bijstelling van het variabele filter

voldoende is om het systeem weer te laten werken. Verder kan bij

vervanging van de laser in de centrale de golflengte van de nieuwe
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laser een geringe afwijking hebben t.o.v. de voorheen gebruikte

golflengte. Een kleine verdraaiing van de hoek van de tralie in het

variabele filter is dan voldoende om weer een optimale ontvangst te

verkrijgen. Overigens is het voor goedkope toestellen wellicht beter

om een vast, goedkoop wegwerp filter toe te passen (fig. 4.7 a.).

In fig. 4.7 b. zijn de belangrijkste onderdelen van het variabele

golflengtefilter weergegeven. Het variabele filter werkt als voIgt:

het binnenkomende licht wordt via de bollens geprojecteerd op de

tralie waardoor breking van het licht optreedt. Het spectrum van het

licht wordt via de bollens gefocusseerd op de uitgaande vezel (IOO~

diameter). Door de hoek van de tralie te veranderen wordt een ander

deel van het spectrum op de uitgaande vezel geprojecteerd. Tevens kan

de bandbreedte van het op de uitgaande vezel geprojecteerde spectrum

geregeld worden door een deel van de uitgaande vezel af te dekken met

een afdekplaatje.

bollenl )/
bollenl gl..vuel

~

0 Or--+
gl.lvezel -..:

banddoorlut
filter

8.

bollens '"'\!1~
~~D:0 -""""'-4----...

afdek· ,/" tralie
plaatje

b.

Fig. 4.7 Golflengte-filters

a. vast

b. variabel

De in fig. 4.7 b. getekende opstelling is de zg. Littrow opstelling.
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Dit houdt in dat de bollens zowel gebruikt wordt om van het invallende

licht een evenwijdige bundel te maken en ook om (na breking van het

licht d.m.v. de tralie) het gewenste deel van het spectrum op de

uitgaande vezel te focusseren.De tralievergelijking luidt als voIgt

(zie fig. 4.8):

mA - a(sinlll:!: sin~)

+ als p aan dezelfde kant van normaal als ex.

- als r-- aan de andere kant van normaal als ex.

m: diffractie orde

A: diffractie golflengte

a: tralie-constante

Voor de dispersie geldt:

dp/d~ - m/(a*cos~)

normaal
I

I

I
I

I
'i(

•
Fig. 4.8 Tralie

Voor de Littrow opstelling geldtOl'.-~-e (6="blaze"-hoek, zie fig.4.8)

zodat dan voor de tralievergelijking en de dispersie geldt:

m). = 2a*sin e

dp/dA - (2/A) tanG

De tralie die gebruikt wordt in het variabele golflengte filter voor

het T.V.-video systeem heeft de volgende specificaties: 600

groeven/mm; blaze hoek: 28°,41' efficientie bij 1,5 }Am: 86%. Het
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variabele filter met de zojuist vermelde tralie levert een totale

demping op van 3,3 dB bij 1550 nm.

4.6 Dempingsbudgetten

In hst 3 is reeds gesteld dat de voornaamste beperking van het TTOSS

systeem gevormd wordt door het beperkte beschikbare optische vermogen.

Dat optische vermogen bepaalt het aantal stopcontacten dat

rechtstreeks aangestraald kan worden. am een beter inzicht te krijgen

waar in het abonnee-systeem de dempingen optreden, zijn in tabel 4.1

de dempingen (in dB) opgenomen zoals die door de verschillende

componenten en glasvezels in de opstelling (voor het downstream

signaal) veroorzaakt worden. Daarbij is de volgorde van de componenten

en stukken glasvezel aangehouden overeenkomstig de volgorde die het

downstream signaal doorloopt (fig. 4.3). Tevens is bij iedere

component of stuk glasvezel de demping van ~~n kroonsteen-koppeling of

connector meegemeten.

Tabel 4.1 Dempingen in het downstream kanaal (in dB)

monomode multimode

mux spltr traj. spltr spltr vezel opt.stpct. var.fltr tot.

A -1300nm 0,6 3,5 0,6 4 5,7 0,3 0,3 4,3 19,3

A-1550nm 2,1 1,9 1,8 1,7 3,1 3,3

Bij de gebruikte splitters en multiplexer zijn optimale takken

geselecteerd (minste demping), waardoor er b.v. bij de 1*4 splitter

waar minimaal 6 dB demping per uitgaande tak wordt verwacht, slechts

een demping van 3,1 dB optreedt voor ~~n bepaalde uitgang. De andere'

takken hebben dan uiteraard een hogere demping (zie tabel 5.1).

Het uitgangsvermogen van de 1300 nm laser is -2,2 dBm. De_fevoeligheid

van de ontvanger van het FDM systeem is -31 dBm (BER < 10 , [5]). Er

is dus een budget van 28,8 dB voor het FDM systeem. Het budget van het

T.V.-videosysteem (1550 nm) zoals het gemeten wordt in de

proefopstelling is 18,9 dB (laser: -1,1 dBm, gevoeligheid ontvanger:

-20 dBm; zie par. 4.3 en hst 7).
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Het is moge1ijk om de diverse componenten te verbeteren zowe1 qua

wordt o.a. bevestigd door gegevens uit de

demping a1s de

sp1itverhoudingen). Oit

golf1engte-afhanke1ijkheid (onevenredige

1iteratuur en de specificaties die fabrikanten opgeven voor monomode

splitters en multiplexers (app. 2). Op grond van die

1iteratuurgegevens en specificaties is in tabe1 4.2 aangegeven wat op

korte termijn verkrijgbaar (rea1iseerbaar) za1 zijn. In hst 5 wordt

aangegeven wat er op het gebied van de FBT splitters gedaan is en

wordt om tot derge1ijke verbeteringen te komen.

Tabe1 4.2 Verwachting van op korte termijn haa1bare dempingen

mux sp1tr traj. sp1tr sp1tr veze1 opt. stpct. var.f1tr tot.

A -1300nm 0,5 3 2,5 3 7 0,2 0,3 4 20,S

A -1550nm 0,5 3 1,3 3 7 0,2 0,3 3,2 18,5

Afgezien van het verbeteren van de passieve optische componenten is

het ook nog moge1ijk om betere lasers te gebruiken: een vermogen van 1

mW uit de pigtail zowe1 voor 1300 a1s 1550 nm is zonder meer

rea1iseerbaar. Verder kan de gevoe1igheid van met name de ontvanger

van het downstream T.V.-videosignaa1 verbeterd worden door b.v. een

ontvanger te bouwen met een PIN-FET module a1s detector. Een

gevoe1igheid van -30 dBm moet rea1iseerbaar zijn.

In tabe1 4.3 zijn de dempingen aangegeven die het (850 nm) upstream

signaa1 ondervindt van de diverse onderde1en in de optische weg.

Tabe1 4.3 Oempingen in het upstream kanaa1

opt. stpct. mux sp1tr traject sp1tr totaa1

IA =850nm 0,4 4,2 22,6 1,6 2 30,8

Ook nu is weer bij ieder onderdee1 dat verme1d staat in tabe1 4.3 de

demping van een connector of kroonsteen-koppe1ing opgete1d.

Het uitgangsvermogen van de 850 nm laser is -1 dBm. De gevoe1igheid

van de ontvanger van het kanaa1keuzesignaa1 is -34 dBm. Er is dus een
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budget van 33 dB.

Er kan in het upstream traject verbetering aangebracht worden door met

name de mu1timode-monomode overgang tussen de multiplexer en de 1*2

splitter te e1imineren (zie fig. 4.3). Dat kan door b.v. het he1e

upstream traject met monomode componenten uit te voeren.

Ook in het upstream traject kunnen de splitters verder verbeterd

worden. Met name de golf1engte-afhanke1ijkheid van de componenten die

in het full duplex kanaa1 gebruikt worden spee1t een be1angrijke ro1.

Hieraan za1 in het komende hoofdstuk aandacht worden besteed.
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5. SPLITTERS

5.1 Inleiding

In telecommunicatie-netwerken vormen splitters en (de)multiplexers

belangrijke onderdelen. Om bij een optisch netwerk gebruik te maken

van de geweldige capaciteit die (theoretisch) haalbaar is, kan o.a.

gebruik gemaakt worden van golflengte multiplexing (WDM). Dat wordt in

de TTOSS opstelling toegepast om de twee downstream signalen over ~~n

vezel te zenden. Om dat te realiseren is er echter weI een multiplexer

nodig om de twee signalen te combineren tot ~~n signaal. Verder z~Jn

er ook nog splitters nodig om bijvoorbeeld het gecombineerde signaal

bij de abonnee te splitsen en te verdelen over de diverse optische

stopcontacten (fig. 3.1). In de proefopstelling wordt het gewenste

kanaal uit het gecombineerde downstream signaal gefilterd met behulp

van een tralie (par. 4.5). Dat gebeurt pas in een interface: ieder

optisch stopcontact wordt voorzien van een signaal dat nog aIle

informatie bevat.

Er zijn in de literatuur een aantal manieren beschreven waarmee

monomode splitters gemaakt kunnen worden. Enkele voorbeelden daarvan

zijn (fig 5.1):

- splitter met lensconnectoren en halfdoorlatende spiegel

- vezel met dubbele kern waar door koppeling van nabije velden

overspraak optreedt ([8])

- gepolijste splitter waarbij de fiber in een circulaire groef in

een kwarts-substraat wordt gelijmd en daarna gepolijst tot vlak

boven de kern. Eenzelfde blok wordt er tegenover geplaatst en

door de blokken t.O.V. elkaar te verschuiven kan de gewenste

koppelverhouding ingesteld worden ([9])

- fused biconical taper (FBT) splitter waarbij twee (of meer)

vezels versmolten en getaperd worden.

Aangezien de gepolijste splitter en de

afhankelijkheid vertonen, kunnen ze

(de)multiplexer. Verder zijn er ook

tralies of interferentie filters om een

-38-

FBT splitter beide golflengte

ook gebruikt worden als

methoden die gebruik maken van

multiplexer te maken ([10]).



De demultiplexer (variabel filter) zoals die in de TTOSS opstelling

wordt gebruikt is reeds in par. 4.5 behandeld.

0-''6-0

8.

o
b. c. d.

Fig. 5.1 Monomode splitters

a. splitter met halfdoorlatende spiegel

b. vezel met dubbele kern

c. gepolijste splitter

d. FBT splitter

Op het gebied van de splitters zijn de beste resultaten tot nu toe

bereikt met de FBT techniek. Deze methode heeft een aantal voordelen

die in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde zullen komen. Met

de FBT techniek kunnen in principe zowel de splitters als de

(de)multiplexers gemaakt worden die nodig zijn voor de aanpassingen in

het TTOSS demonstratie systeem.

Er wordt overigens ook al volop gewerkt aan planaire technieken om

splitters, optische schakelaars e.d. in b.v. een kwarts-substraat aan

te brengen. Deze techniek staat echter nog in de kinderschoenen.

Aangezien de prijs, reproduceerbaarheid en de dempingen nog te wensen

over laten, blijven de planaire technieken (voorlopig) buiten

beschouwing voor zover het het TTOSS systeem betreft.

Er zal nog weI aandacht worden besteed aan de zg. "fused head end"

techniek (FHE) die op het Nat. Lab. ontwikkeld is om multimode

splitters te maken([ll]). Deze methode levert splitters met lage

verliezen, lage kostprijs en goede reproduceerbaarheid. Dezelfde

methode kan echter niet zonder meer voor monomode splitters gebruikt

worden. Maar gezien de goede resultaten met de multimode splitters en

met name de golflengte-onafhankelijkheid van de FHE-splitters

rechtvaardigt de keuze om (eventueel) de overgang van het monomode
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traject naar het mu1tmode in-huis gedee1te van het TTOSS systeem niet

na de 1*4 splitter te 1aten p1aatsvinden maar daarvoor.

In de komende paragrafen za1 eerst uitgebreid aandacht worden besteed

aan de FBT techniek waarna ook nog de FHE techniek behande1d za1

worden. De gegevens en grafieken die bij de beschrijving van de FBT

splitter gebruikt worden zijn grotendee1s afkomstig uit de 1iteratuur.

Het is name1ijk niet moge1ijk geb1eken om ze1f vee1 praktisch

onderzoek te doen op dat gebied enerzijds door een niet optima1e

fabricage en meet-opste11ing en anderzijds door tijdgebrek van de man

die de opste11ing moest bedienen.

5.2.1 De FBT splitter: theorie

De fused biconica1 taper (FBT) splitter wordt gemaakt door twee of

meer glasveze1s te versme1ten en te taperen. In het niet getaperde

gedee1te van de splitter plant het 1icht zich in de kern voort in de

HE mode. In het getaperde gedee1te neemt door de afname van de
11

kerndiameter de spotsize toe. Het koppe1mechanisme dat optreedt in het

taper gebied kan beschreven worden a1s een superpositie van een

sYmmetrisch ve1d't'+ en een anti-sYmmetrisch ve1d't'_. Er kunnen twee

mode11en gehanteerd worden:

1. samengeste1de golfge1eider met twee aparte kernen en een glazen

mantel

2. golfge1eider met het getaperde gedee1te a1s kern (glas) en het

externe medium a1s mantel (meesta1 1ucht)

In model 1 zitten de modi in de twee getaperde kernen en de

transversale ruimte1ijke afhanke1ijkheid kan benaderd worden door:

waarbij 0/, en 't'2, de grondmodi z1Jn van de geiso1eerde fibers. In dit

model wordt het getaperde gebied beschouwd a1s twee kernen met straa1

e op afstand D van e1kaar met daaromheen een oneindig dikke mantel van

glas. Met berekeningen is aangetoond dat in deze structuur de anti

sYmmetrische, hogere orde modus 0/- een afsnijfrequentie heeft ([12]).
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A1s echter wordt afgesneden za1 de efficientie beduidend afnemen. De

genorma1iseerde afsnijfrequentie voor deze hogere orde modus is:

v { 8 } 1/2
c - 1 + 4 1n(D/~)

Uitgaande van model 1 b1ijkt dat de theorie niet in overeenstemming is

met de praktijk. A1s de genorma1iseerde frequentie V name1ijk wordt

berekend vo1gens:

2 '- n
2

waarbij n
1

dan is V<V
c

uitkoppe1en

en n de brekingsindices van de kern resp. de mantel zijn,
2

waardoor grote ver1iezen zouden moeten optreden door het

van de 0/- modus. Dit is in tegenspraak met geringe

ver1iezen die in de praktijk optreden.

Een beter resu1taat wordt bereikt a1s model 2 (mante1ge1eiding)

gehanteerd wordt. A1s dwarsdoorsnede van het getaperde gebied wordt

a1s model twee tegene1kaar 1iggende cirke1s met Dk- 2 gebruikt (model

A, fig. 5.2). Dan wordt de afsnijfrequentie ongeveer ge1ijk aan 1,5

(de exacte afsnijfrequentie hangt van de werke1ijke vorm af). Omdat nu

het externe medium a1s mantel wordt beschouwd is de genorma1iseerde

frequentie meesta1 groter dan 1,5. Nu wordt de anti-symmetrische modus

dan ook niet uitgekoppe1d zodat 1age ver1iezen rea1iseerbaar moeten

zijn, wat inderdaad in overeenstemming is met de praktijk.

o .

~0 eBb ~~ b
: :"2 "3
e ---+ z

8. b. c.

Fig. 5.2 Model A FBT-sp1itter

a. dwarsdoorsnede taper

b. model van dwarsdoorsnede

c. vorm van tota1e splitter
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De overgang van kern- naar mante1-ge1eiding treedt op a1s de straa1

van de kern zover is afgenomen dat de genorma1iseerde frequentie V

ongeveer 1 is.Aangezien bij mante1ge1eiding de "kern"-diameter groot

is (10 - 50~m) en de brekingsindex van het medium 1aag kan zijn, is

de genorma1iseerde frequentie vrij groot waardoor propagatie in ve1e

modi moge1ijk is. Koppe1ing treedt echter voora1 op tussen de HE en
11

de HE modi. A1s het 1icht weer de overgang bereikt waar de
12

genorma1iseerde frequentie V ongeveer 1 is dan wordt a11een het 1icht

van de HE modus weer in de kern ingevangen.
11

Uitgaande van model A (fig. 5.2) is af te 1eiden dat voor het

genormeerde gekoppe1de vermogen P IP van twee tegene1kaar 1iggende
1 in

identieke glasveze1s ge1dt:

2 'Z

PIP - sin] C(z')dz'
1 in

-~

waarbij

fibers:

C de koppe1coefficient is van de HE modus in twee identieke
11

C(z) -

2
'I'"t U K()(2W)

e ~K:l (W)
1

2
~ - 1- (n In )
'32

Verder ge1dt voor de genorma1iseerde frequentie V(z):

V(z) - (2tt/}.) e(z) Vn2 
2

2 'n -
3

2 2 1/2
(U (z) + W (z))

en U(z) is de op1ossing van de verge1ijking:

UK (W)J (U) - \JK (W)J (U)o 1 1 0

Uit de formu1e voor de koppe1co~fici~nt b1ijkt dat de brekingsindex

van het externe medium inv10ed heeft op die koppe1co~ffici~nt (t.g.v.

de verandering van de "beat"-golf1engte tussen symmetrische en anti

symmetrische modi). Verge1ijkingen tussen theorie en praktijk geven

goede overeenstemming te zien ([13]).

Er kan eventuee1 ook een ander (eenvoudiger) model B gehanteerd worden
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(fig. 5.3). Nu wordt het getaperde gedeelte voorgesteld als een

rechthoekige golfgeleider.

"3

0 ~Io :=2(:
20 I( ~

L

a. b. c.

Fig. 5.3 Model B FBT-splitter

a. dwarsdoorsnede taper

b. model van dwarsdoorsnede

c. model van taper

De uitdrukkingen voor het gekoppelde vermogen en de koppelco~ffici~nt

worden dan ([14]):

2
P IP - sin CL

1 in

C _ 3 n A _---=.1_---",

an D
2

(l + 1/V)2
2

5.2.2 De fabricage van FBT splitters

De fabricage van een (2*2) FBT splitter gaat als voIgt in z'n werk.

Eerst worden twee fibers van ongeveer 1,5 meter lengte in het midden

ontdaan van hun primaire (en eventuele secundaire) coating. Daarna

worden de fibers opgespannen tussen twee klemmen waarbij de vezels

tegen elkaar liggen. Eventueel kunnen de twee fibers in elkaar

gedraaid worden om ervoor te zorgen dat bij het verhitten en taperen

de twee fibers samensmelten en niet twee aparte tapers vormen.

Om de twee (of meerdere) vezels te versmelten en te taperen wordt

meestal gebruik gemaakt van een gasbrander. Andere mogelijkheden zijn

inductieve verhitting of een array van elektrische vlambogen. Om de

vereiste trekspanning te cre~ren kan een veer gebruikt worden die de

klemmen waartussen de fibers zijn ingeklemd van elkaar af beweegt.
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Eventueel kunnen ook motoren gebruikt worden om de klemmen uit elkaar

te bewegen. Tijdens de fabricage wordt ~~n fiber door een laser

aangestraald en wordt het uitgangsvermogen in de beide uitgaande

takken gemeten (fig. 5.4). De splitter wordt nu zover getaperd totdat

de gewenste splitverhouding en rendement is bereikt.

llaser ::l...- ~n
. ~.~

vezels --::.=+===+===;;o===+==+-::::.
y. t

recorder

Fig. 5.4 Fabricage-opstelling FBT splitter

De drie voornaamste typen single mode glasvezels zijn vezels met

depressed-, raised- of matched cladding (fig. 5.5). Uit metingen is

gebleken dat het matched cladding type de minste verliezen oplevert

([15]) .

8. b. c.

Fig. 5.5 Brekingsindex-verloop glasvezels

a. depressed cladding

b. matched cladding

c. raised cladding

Behalve het brekingsindex-verloop is verder ook de vorm van de taper

en de lengte daarvan belangrijk. Die tapervorm is afhankelijk van de

vlambreedte: een smalle vlam veroorzaakt een abrupte insnoering, een

brede vlam vormt een geleidelijke insnoering. Omdat bij een heel

geleidelijke insnoering over een grote lengte getaperd moet worden om

een 1:1 verhouding te krijgen voor de uitgangsvermogens, is de kans

groter dat er door interne spanningen (inhomogeniteiten ge1ntroduceerd

door instabiliteit van de vlam) een kwalitatief minder goede splitter

geproduceerd wordt. Tevens is de splitter niet meer compact. Een
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optimale vlambreedte ligt in de orde van 5 - lOmm.

5.2.3 Factoren die de splitverhouding bepalen

Zoals reeds in de theorie over de FBT splitter is aangegeven is de

koppeling o.a. afhankelijk van de brekingsindex van het medium waarin

de splitter zich bevindt. Als de splitters gemaakt worden is dat

medium meestal lucht. Na fabricage van de splitter moet de taper

ingepakt worden om de splitter hanteerbaar te maken en tevens te

beschermen voor stof en vocht. Ook moet de taper recht ingepakt worden

(en recht blijven) omdat er anders licht uitgestraald kan worden.Dat

inpakken kan gebeuren door b.v. de taper in een behuizing te plaatsen

die dan verder wordt opgevuld met siliconen lijm. Deze siliconen lijm

heeft echter een hogere brekingsindex dan lucht en dat heeft invloed

op de splitverhouding ([15], [16]).

Bij de eigen experimenten is een aangepaste methode gebruikt. Als de

splitter de gewenste koppelverhouding en rendement heeft wordt er over

het getaperde gedeelte een kwartsbuisje geschoven. Dit gebeurt zonder

de vezels uit de klemmen te nemen en wel door een kwartsbuisje te

nemen dat een sleuf heeft over de hele lengte waardoor het buisje over

de getaperde vezels geschoven kan worden. De vezels worden daarna met

lijm op de uiteinden van het buisje gefixeerd. Na het uitharden van de

lijm kan de splitter uit de fabricage-opstelling genomen worden en

wordt er een tweede glasbuis over de eerste geschoven waarbij opnieuw

de vezels op de uiteinden van de tweede buis vastgezet worden (fig.

5.6) .

Fig. 5.6 Ingepakte FBT splitter
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Een derde mogelijkheid voor het inpakken is een methode waarbij de te

versmelten vezels door een kwartsbuis worden gevoerd die voor het

eigenlijke taper proces begint om de vezels samengesmolten wordt

(collapsing). Daarna wordt het geheel van kwartsbuis en vezels

getaperd. Nu is de tapersectie al meteen voorzien van een bescherming

wat tevens als voordeel heeft dat de invloed van het medium (de

kwartsbuis) correct gemeten wordt tijdens de fabricage.

De invloed van de brekingsindex van het omliggende medium kan

verminderd worden door een bepaalde vorm van de,dwarsdoorsnede van de

taper (fig. 5.7). Ret blijkt dat wanneer de fibers goed versmolten

z1Jn de splitverhouding veel minder afhankelijk is van de

brekingsindex van het medium (mits de brekingsindex van het medium

kleiner is dan de (mantel-) brekingsindex van de glasvezel). Dat komt

doordat de veldbegrenzing in het weinig versmolten geval niet zo goed

is waardoor een toename van de brekingsindex van het omliggende medium

een verder uitspreiden van het veld teweegbrengt en daardoor een

betere koppeling in de andere fiber(s). In het goed versmolten geval

is de veldbegrenzing veel beter. ([15],[16]).

C) 0
a. b.

Fig. 5.7 Kogelijke taper-dwarsdoorsneden

a. weinig versmolten

b. goed versmolten

Ret weinig versmolten type kan door zijn afhankelijkheid van de

brekingsindex van het omliggende medium gebruikt worden als sensor of.

zelfs als optische schakelaar.

De splitverhouding van FBT splitters is in het algemeen onafhankelijk

van de polarisatie-richting van het licht en tevens erg stabiel bij

temperatuursveranderingen (zie Appendix 2).

De splitverhouding is weI afhankelijk van de golflengte van het licht.

De mate van de golflengte-afhankelijkheid wordt o.a. bepaald door de
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lengte waarover de splitter getaperd wordt. Bij het taperproces zal

het gekoppelde vermogen in de niet aangestraalde fiber toenemen en een

maximum bereiken, daarna zal het gekoppelde vermogen afnemen om daarna

opnieuw een maximum te bereiken etc. Naarmate over een grotere lengte

getaperd wordt zal de frequentie waarmee de maxima elkaar opvolgen

toenemen. In fig. 5.8 is het verloop van het optische uitgangsvermogen

P (fig 5.4) van de vezel die aangestraald wordt als functie van de
2

taperlengte getekend.

t.perlengte

Fig. 5.8 Optisch uitgangsvermogen Pals
2

functie van de taperlengte

Als het taperproces gestopt wordt bij de eerste keer dat de gewenste

splitverhouding bereikt wordt (bij een bepaalde golflengte), dan zal

de golflengte-afhankelijkheid van de splitverhouding anders zijn dan

in het geval waarbij het gekoppelde vermogen reeds diverse malen een

maximum heeft bereikt (fig. 5.9).

Van de snelle wisselingen van de hoeveelheid doorgekoppeld vermogen

die optreden als er over een grote lengte getaperd is, kan gebruik

gemaakt worden bij golflengte (de-)multiplexers. Het hoofddoel is.

echter de fabricage van een monomode splitter. Het is met deze FBT

techniek zonder meer mogelijk om bij een bepaalde golflengte iedere

gewenste splitverhouding te realiseren d.m.v. de juiste keuze van de

taperlengte. Als de splitter echter gelijktijdig bij twee

verschillende golflengten dezelfde splitverhouding (en rendement) moet

leveren dan moet er gezien de golflengte afhankelijkheid van de FBT

splitterkarakteristieken een kunstgreep toegepast worden.
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Fig. 5.9 Genormeerde, gekoppelde uitgangsvermogen als

functie van de golflengte

a. getaperd tot eerste -3 dB punt

b. getaperd totdat er 10 maxima zijn doorlopen

De verandering dP van het gekoppelde vermogen als functie van de

golflengte is het kleinst bij een maximum of minimum. Daar wordt

gebruik van gemaakt door bij de fabricage van b.v. een 2*2 splitter

niet uit tegaan van twee identieke glasvezels maar twee vezels te

gebruiken met een klein verschil in propagatie-constanten. Dat

verschil kan gerealiseerd worden door twee fibers met verschillende

diameter te gebruiken of door een van de fibers van tevoren te

taperen. Door de verschillende propagatie-constanten is er geen

volledige signaaloverdracht meer mogelijk en ligt nu de top van het

genormeerde doorgekoppelde vermogen b.v. bij 0,5 (fig. 5.10).

Op het eerste snijpunt van de beide karakteristieken in fig. 5.l0b

heeft de splitter eenzelfde splitverhouding voor beide golflengten

terwijl de golflengte-afhankelijkheid (bijna) minimaal is. Op deze
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manier is het mogelijk om b.v. een splitter te maken met 50% ± 9%

koppeling in het golf1engte gebied van 1,23 tot 1,57}lm ([17]).

,
1

,.., ,
I,,,,,,

",.,.,#1'

--'

----1·52...m
-1,3 1M"

o

1·
P,

P+P, 2
05

a. taperlengte

o

Fig. 5.10 Genormeerde, gekoppelde uitgangsvermogen als

functie van de taperlengte ([17])

a. gelijke propagatieconstanten voor beide vezels

b. verschillende propagatieconstanten voor de

twee vezels

5.3 Fused Head End splitters

Op het Nat. Lab. is een methode ontwikkeld om (multimode) splitters te

maken([ll]). Bij deze methode worden twee of meerdere fibers zodanig

met elkaar versmolten dat er een symmetrische structuur ontstaat.

Daarvoor worden de te versmelten vezels eerst ontdaan van hun coating

over een lengte van enkele centimeters waarna de mantel in HF

wegge~tst wordt. De aange~tste vezels worden samengebracht in een

capillair van ongeveer 4 cm lengte (fig. 5.11). De binnendiameter van

het capillair is zo groot dat het aantal te versmelten vezels er strak

inzitten. Het capillair kan verbonden worden met een groter vat waarin

de niet aange~tste vezeluiteinden (lengte ongeveer 1 m.) in

ondergebracht worden. De opening van het capilair waar de aange~tste

vezeluiteinden zitten, wordt dichtgesmolten. Vervolgens wordt het

geheel (vat en capillair) vacuUm gezogen waarna het capillair in een

ringvormige hoogfrequent oven wordt gebracht. Door de oppervlakte
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spanning en druk krimpt het capi11air terwij1 de ronde dwarsdoorsnede

vorm behouden b1ijft. De dwarsdoorsneden van de in het capi11air

aanwezige veze1s nemen ge1ijkvormige cirke1segmenten aan (fig. 5.12).
o

Het versme1ten gebeurt bij temperaturen tussen de 1630 tot 1800 C

gedurende 1 tot 10 minuten.

.~.~~~.~. ~ ----+ @
A---B

C - - - - - -0

® --. fa
capillair c---o

voor na

a. b.

Fig. 5.11 FHE splitter ([11])

a. aange~tste glasveze1s in capi11air

b. dwarsdoorsneden FHE splitter voor

en na versme1ten

Na het versme1ten wordt de zg. "Fused Head End" (FHE) zodanig

uitgetrokken dat het eindv1ak de diameter heeft van de kern van een

norma1e (mu1timode) glasveze1. Eventuee1 kan het uittrekken van de

"fused head" achterwege b1ijven door de veze1s bij het etsen tot in de

kern te etsen en we1 zover dat na het versme1ten meteen de juiste

diameter bereikt wordt.

Fig. 5.12 FHE splitters

a. 1*2 splitter

b. 1*3 splitter

c. 1*4 splitter

Het uiteinde van de "fused head" wordt gekapt en aan een veze1 ge1ijmd

om zo een l*N splitter te vormen. Het is ook moge1ijk om twee "fused
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heads" met e1kaar te ver1ijmen (met een tussenstuk voor mixing)

waardoor er een N*N koppe1aar ontstaat.

Deze FHE techniek wordt tot nu toe a11een gebruikt voor de fabricage

van mu1timode splitters. Het is echter ook moge1ijk om een mono

mu1timode splitter of een vo11edig monomode splitter te maken.

Bij het eerste type (mono-mu1timode) wordt de "fused head" zover

getaperd dat de diameter deze1fde is a1s de kern van een monomode

glasveze1. Vervo1gens kan dan aan de uit mu1timode veze1s opgebouwde

"fused head" een monomode glasveze1 ge1ijmd worden.

Bij de vo11edig uit monomode glasveze1s samengeste1de "fused head"

treden prob1emen op. Er treedt name1ijk een verdikking op van het

eindv1ak naar het punt waar de veze1s weer uit e1kaar gaan. In die

verdikking bevindt zich een gebied waar de diameter zogroot wordt dat

er meerdere (hogere orde) modi zich kunnen voortp1anten. Daardoor is

er dus geen sprake meer van een vo11edige monomode splitter. Het

gevo1g is dat er aanzien1ijke ver1iezen kunnen optreden omdat a11een

de HE modus in de uitgaande veze1s gekoppe1d kan worden.
11

5.4 Verge1ijking van diverse splitters

Uit de vorige paragrafen is geb1eken dat er diverse moge1ijkheden zijn

om een splitter te maken. Voora1 de demping en golf1engte

afhanke1ijkheid van de splitters zijn van be1ang bij gebruik in de

TTOSS opste11ing. In deze paragraaf zu11en de meetresu1taten van een

aanta1 splitters gegeven worden. Er is zowe1 aan mu1timode- a1s aan

monomode splitters gemeten.

In de TTOSS proefopste11ing zijn twee 1*4 splitters nodig (een wordt

er a1s multiplexer van de upstream signa1en gebruikt, fig. 4.3). Er

zijn een drieta1 verschi11ende typen mu1timode 1*4 splitters

onderzocht (tabe1 5.1). De mu1timode splitters moe ten eigen1ijk met

een mu1timode glasveze1 aangestraa1d worden (voor een goede verde1ing

van de modi over de veze1kern, wat van be1ang is voor de goede werking

van de mu1timode splitter). Omdat in de opste11ing de splitters echter
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gekoppeld worden aan een monomode glasvezel zijn in tabel 5.1

meetresultaten gegeven zowel bij aanstraling via een (5 km lange)

multimode glasvezel als bij aanstraling via een (500 m lange) monomode

glasvezel. De dempingen van de splitters zijn gemeten zowel bij 1300

als 1550 nm (inclusief demping van ~~n kroonsteen-koppeling).

De splitters van het merk F&G werden oorspronkelijk in de proef

opstelling gebruikt. Ze zijn gemaakt met een techniek waarbij vier

vezels onder een bepaalde hoek afgeslepen en daarna verlijmd worden.

Tabel 5.1 Dempingen van multimode 1*4 splitters (in dB)

aangestraald met aangestraald met

fabr. fabri- type- multimode signaal monomode signaal

techno cant nr. A A B C D A B C D

gesle- F&G OFYB 1300 7,0 7,9 10,0 9,8 5,6 8,4 11,6 11,0

pen 32 1550 7,6 7,6 9,8 11,2 5,3 6,9 12,5 12,6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -------
FHE Nat. NF603 1300 6,3 6,0 6,9 6,5 7,0 5,7 8,7 5,4

Lab. -04 1550 7,1 5,0 6,8 7,1 7,9 3,1 8,7 8,5
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FHE Nat. NF603 1300 - - - - 9,1 3,9 9,3 13,6

getap. Lab. -07 1550 - - - - 7,6 10,6 8,2 5,6

Met de aanduiding FHE getap. wordt een FHE splitter bedoeld waarvan de

"fused head" zover is getaperd dat er een monomode vezel aangelijmd

kan worden.

Uit tabel 5.1 blijkt dat aanstraling via een multimode glasvezel in

het algemeen een meer gelijke verdeling over de uigangen geeft dan

aanstraling met een monomode signaal. Verder blijkt dat de beste

resultaten worden geboekt met de FHE splitter. Deze zullen dan ook

gebruikt worden in de proefopstelling ter vervanging van de F&G

splitters.

Ook de 1*4 splitter die als multiplexer wordt gebruikt van de upstream

signalen wordt dus vervangen door een FHE splitter. Dit gebeurt in

verband met de uniformiteit van de componenten in de aansluitkast bij

de abonnee. Aangezien slechts ~~n signaal (850 nm) via de splitter

loopt in de opstelling is deze component daar ook niet echt nodig.
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Daarom wordt er ook nu niet verder op ingegaan. A1s het toch nodig

mocht b1ijken om de demping van die component te verminderen kan

overwogen worden om de getaperde FHE splitter te gebruiken of ze1fs

een vo11edig monomode upstream traject, dus met monomode multiplexer,

1aserpigtai1 en verbindingsveze1s.

Er is ook gemeten aan monomode splitters. De resu1taten daarvan staan

verme1dt in tabe1 5.2. Tevens zijn in die tabe1 de dempingen van de

golf1engte-mu1tip1exer (merk Gould) opgenomen die gebruikt wordt a1s

multiplexer van het T.V.-video- en FDM signaa1 in de centrale. De

dempingen zijn inc1usief ~~n kroonsteen koppe1ing. Bij de 4*4

splitter zijn de resu1taten genomen van de ingangstak die de minste

demping gaf aan de uitgangen.

Tabe1 5.2 Dempingen van monomode FBT splitters (in dB)

A - 1300 nm A - 1550 nm

soort merk typenr. A B C D A B C D

1*2 CANSTAR SM3-C-1300 4,0 4,0 - - 1,7 7,0 - -
1*2 Nat.Lab FBT-1 5,9 5,9 - - 9,0 4,5 - -
4*4 CANSTAR SMS4*4 1300 7,0 7,5 6,9 7,5 18,2 8,7 3,2 10,0
-- ---- ~----- ~-- ----- --- ~----- -- --
2*2 GOULD 1300/1550VW 25,8 0,6 - - 2,1 27,2 - -

Uit tabe1 5.2 komt duide1ijk de golf1engte-afhanke1ijkheid van de FBT

splitters naar voren. De CANSTAR splitters hebben bijvoorbee1d 1age

ver1iezen en een rede1ijk uniforme verde1ing van het optische vermogen

over de uitgangen bij 1300 nm. Die verde1ing is he1emaa1 niet meer

uniform bij 1550 nm. De splitters worden dan ook verkocht voor gebruik

bij 1300 nm. Van die golf1engte-afhanke1ijkheid wordt juist bij de

GOULD multiplexer goed gebruik gemaakt.

A1s de mu1timode 1*4 splitters in de proefopste11ing vervangen moe ten

worden door monomode uitvoeringen za1 er eerst nog het prob1eem van de

golf1engte-afhanke1ijkheid opge1ost moeten worden. In par. 5.2.3 zijn

daar reeds enige aanwijzigingen voor gegeven. Voor1opig za1 gebruik

gemaakt moeten worden van de mu1timode FHE splitters.
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6 COHERENTE SYSTEMEN EN HET OSI MODEL

6.1.1 Inleiding coherente systemen

In het kader van een project uit het RACE programma wordt bij het

Nat.Lab. in samenwerking met het Heinrich Hertz Institut, AEG en

Plessey gewerkt aan een coherent systeem. De offici~le projecttitel

luidt:"Coherent Multi-channel Techniques for Integrated Broadband

Subscriber Communications Systems". Het idee is geopperd om na de

studiefase als er een systeem geimplementeerd moet worden, het TTOSS

principe te hanteren voor de verbindingen tussen centrale en abonnees.

Er zal eerst een inleiding op coherente systemen gegeven worden,

waarna in de volgende paragraaf de wijzigingen aangegeven zullen

worden die in de TTOSS opstelling aangebracht moe ten worden voordat er

een dergelijk coherent systeem kan worden aangesloten.

Bij de zg. directe detectie van het gemoduleerde optische signaal

(intensiteits modulatie) dat tot nu toe gebruikt is, wordt geen

gebruik gemaakt van de frequentie, fase en polarisatie-richting van de

draaggolf. Bij een coherent systeem moet bij de hetero- of homo-dyne

detectie van het optische signaal weI rekening gehouden worden met de

frequentie, fase en polarisatierichting. Dat vergt extra componenten

en elektronica t.O.V. de directe detectie (i.v.m polarisatie

aanpassing en middenfrequent demodulatie) maar het levert weI b.v. een

grotere gevoeligheid op van de ontvanger.

De gevoeligheid van een ontvanger voor directe detectie wordt vaak

bepaald door de ruisbijdrage van de eerste versterkertrap in de

ontvanger. Bij coherente detectie kan het vermogen van de lokale

oscillator zodanig ingesteld worden dat de voornaamste ruisbron de

ruis van de lokale oscillator zelf is.

In een coherent systeem wordt de amplitude, frequentie of fase

gemoduleerd van de optische draaggolf (resp. ASK, FSK en PSK). Bij de

ontvanger wordt het optische signaal gemengd met het optische signaal

van de lokale oscillator (fig. 6.1).
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informatie

Fig. 6.1 Blokschema coherent systeem

Bij heterodyne detectie is de frequentie van de lokale oscillator

verschillend van de frequentie van de binnenkomende gemoduleerde

draaggolf. Daardoor ontstaat een middenfrequent signaal (IF) dat nog

aIle informatie bevat. Dit middenfrequent signaal wordt omgezet naar

een elektrisch signaal waarna het gefilterd en versterkt wordt. Daarna

vindt omzetting naar het basisband signaal en decodering plaats. In

fig. 6.2 is het blokschema getekend voor de heterodyne detectie van

een frequentie gemoduleerd signaal (FSK). Voor stabilisatiedoeleinden

is er een terugkoppellus aangebracht naar de lokale oscillator.

t
lokale

oscillator
lusfilter

Fig. 6.2 Blokschema heterodyne FSK ontvanger

Bij homodyne detectie is de lokale oscillator op dezelfde frequentie

en fase afgestemd als de binnenkomende (gemoduleerde) draaggolf zodat

er na de mixer het basisband signaal overblijft.

In fig. 6.3 is aangegeven welke wins ten in gevoeligheid gehaald kunnen

worden bij de diverse modulatie- (ASK, FSK en PSK) en detectie-vormen

(homodyne of heterdyne) t.O.V. intensiteitsmodulatie/directe detectie

(IM/DD) ([ 18] ) .

Het voornaamste probleem bij de coherente systemen is op dit moment de

frequentie stabilisatie van de halfgeleider lasers. Dat dit probleem
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echter niet onoverkomelijk is, is aangetoond met een werkend coherent

FSK systeem ([19]).

IM/DD

! 5 - 20 dB

ASK heterodyne

! 3 dB

FSK heterodyne

! 3 dB

PSK heterodyne

3 dB

---~. ASK homodyne

3dB

---...... PSK homodyne

Fig. 6.3 Wins ten in gevoeligheid t.O.V. IM/DD ([18])

Voor het gebruik van coherente systemen in lokale netten is niet

zozeer de winst in gevoeligheid van de ontvanger belangrijk maar veel

meer de mogelijkheid tot frequentie multiplexing wat mogelijk wordt

door de selectiviteit van de (heterodyne) ontvanger.

6.1.2 TTOSS en coherente systemen

Er zal nu in het kort ingegaan worden op de extra wijzigingen die in

de huidige proefopstelling aangebracht moe ten worden voordat er een

coherent systeem op aangesloten kan worden.

De enige voorwaarde voor de aansluiting van een coherent systeem op

het TTOSS systeem is dat de glasvezelverbinding tussen de zender en

ontvanger volledig met monomode vezels en componenten moet zijn

opgebouwd. De reeds aangebrachte wijzigingen voorzien slechts in deze

voorwaarde van de centrale tot aan de aansluitkast bij de abonnee; het

in-huis gedeelte van het systeem is met multimode glasvezels

uitgevoerd. Dit houdt in dat als er ook een coherent systeem

aangesloten moet kunnen worden dat dan minimaal de splitters in de

aansluitkast (fig. 3.4) en de verbindingen naar het optische

stopcontact waarop het coherente systeem (ontvanger) wordt

aangesloten, van het monomode type moe ten zijn. Ook de

verbindingskabel tussen het optische stopcontact en de coherente

ontvanger moet uit monomode glasvezels bestaan. De snoeren van de
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andere -niet coherente- toestellen kunnen multimode blijven.

Ret vervangen van de glasvezels zal geen grote problemen opleveren,

ook niet het vervangen van de multimode connectoren in de optische

stopcontacten door monomode uitvoeringen (het binnenwerk van het

optische stopcontact zal wel wat kleine wijzigingen moe ten ondergaan

omdat de dimensies van de gebruikte PTI multimode connectoren iets

afwijken van de afmetingen van de PTI monomode connectoren).

De splitters kunnen wel een probleem vormen. Ondanks het feit dat er

in de literatuur reeds monomode FBT splitters beschreven zijn die

geschikt zijn voor toepassing in het TTOSS systeem, zijn ze nog niet

of nauwelijks commerci~el verkrijgbaar. Uit de eigen experimenten op

dat gebied is gebleken dat (ondanks het eenvoudige principe) de

fabricage van een FBT splitter (die voldoet aan diverse eisen zoals

een vlakke golflengte karakteristiek en hoog rendement), een complexe

fabricage/meet opstelling vergt. Desondanks zal het op korte termijn

waarschijnlijk toch wel lukken om goede splitters te produceren. Mocht

dat eventueel niet lukken dan zijn er altijd nog andere technieken die

ook gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld de planaire technieken

die steeds dichter binnen handbereik komen en waaraan binnen het

Nat.Lab ook hard gewerkt wordt.

Uit het voorgaande blijkt dat het (met wat voor de hand liggende

wijzigingen) mogelijk is om op het TTOSS systeem coherente systemen

aan te sluiten. Dat het TTOSS principe voor vele systemen geschikt is

zal in de volgende paragraaf aangetoond worden door de toetsing van

het TTOSS systeem aan het OSI model.

6.2 Ret OSI-model

Door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) wordt

gewerkt aan een aantal standaardprocedures waardoor het mogelijk moet

worden om informatie uit te wisselen tussen verschillende computers,

terminals, netwerken etc .. Met dat doel voor ogen is er door de ISO

een model opgesteld, het zg. "Reference Model for Open Systems Inter

connection" , afgekort OSI-model.
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De definitie van "Open Systems Interconnection" is:

"gestandaardiseerde procedures voor de uitwisseling van informatie

tussen terminals, computers, mensen , netwerken, processen etc. die

voor dat doel "open" staan voor elkaar door het wederzijdse gebruik

van die procedures" ([20])

Bestaande en nog te ontwikkelen systemen kunnen aan de hand van het

referentiemodel opgesplitst worden in een aantal te vervullen

functies, waarbij dan functies van hetzelfde niveau vergeleken kunnen

worden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen proces geori~nteerde

functies en communicatie geori~nteerde functies. In het OSI-model

worden die functies verder onderverdeeld zodat er een uit 7 lagen

opgebouwde structuur ontstaat (fig. 6.4). Voor de processen binnen een

laag worden (zijn) protocollen opgesteld, terwijl er voor de

communicatie tussen de diverse lagen interfaces gedefinieerd worden.

Ret model is zodanig opgebouwd dat aIle lagen (behalve de bovenste)

diensten verlenen aan de volgende bovenliggende laag.

7 Applicatie-Iaag

(data)

6 Presentatie-Iaag

(gebruiker/machine

afhankelijke functies)

5 Sessie-Iaag

(ondersteunt relaties tussen

samenwerkende applicaties)

4 Transport-Iaag

(controle van datatransport)

3 Netwerk-Iaag

(routering en schakelen)

2 Dataverbinding-Iaag

(fout controle en correctie)

I Fysische-Iaag

(fysische interface)

proces ge

ori~nteerde

functies

communicatie

geori~nteerde

functies

Fysische medium

Fig. 6.4 Ret OSI-referentie model
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De onderste vier lagen van het model zijn van belang voor het

transport van de informatie. De onderste laag (fysische laag) heeft

als functies: een verbinding tot stand brengen, in stand te houden en

te verbreken. In deze laag worden de functionele karakteristieken van

de interfaces naar het fysische medium gedefinieerd. De interfaces

zelf worden als onderdeel van het fysische medium gezien. De

dataverbinding-Iaag zorgt voor fout controle en synschronisatie van de

overgezonden informatie. De netwerk-Iaag zorgt voor routering,

segmentatie en samenstellen van de data. De transport-Iaag controleert

o.a. de betrouwbaarheid van de data-overdracht, zorgt voor

multiplexing van signalen en het opdelen van de datastroom in

hanteerbare stukken voor de netwerk-Iaag. Voor een uitgebreide

beschrijving van aIle lagen van het model wordt verwezen naar [20].

Als het TTOSS-systeem in het OSI-model ondergebracht moet worden dan

blijkt dat het TTOSS principe eigenlijke buiten het model valt,

althans in die zin dat het niet in een of meerdere van de 7 lagen

ondergebracht kan worden. TTOSS is n.l. niet meer dan een mogelijke

manier waarop het fysische medium uitgevoerd kan worden. Aangezien de

interfaces tussen het medium en de zender of ontvangers in het OSI

model tot het fysische medium worden gerekend, vormt het feit dat het

TTOSS systeem een optisch netwerk is, geen beperking voor de

bovenliggende lagen in het model. Het is hiermee dan ook duidelijk dat

het TTOSS principe gebruikt kan worden voor de fysische verbindingen

die nodig z~Jn voor (abonnee) systemen die voldoen aan de kenmerken

(en protocollen) van het OSI-model (ongeacht of het een pakket- of

circuit geschakeld netwerk is).
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7 AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES

7.1 Aanbeve1ingen

Het beschikbare dempingsbudget is een van de voornaamste punten

waarmee bij het TTOSS systeem rekening gehouden moet worden. Enerzijds

moet dit budget zogroot moge1ijk gemaakt worden door de lasers

maximaa1 uit te sturen en de gevoe1igheid van de ontvangers te

optima1iseren. Anderzijds moet de som van de dempingen van de

componenten, glasveze1s en connectoren geminima1iseerd worden. Andere

moge1ijkheden t.a.v. het dempingsbudget zoa1s b.v. modu1aire in-huis

systemen zijn reeds op het eind van hst. 3 behande1d.

In de proefopste11ing kunnen andere lasers gebruikt worden die een

groter optisch uitgangsvermogen hebben (b.v. 1 mW uit de pigtail) dan

de lasers die momentee1 gebruikt worden. Bij de ontvangers is met name

bij de T.V.-video-ontvanger een vergroting van de gevoe1igheid

moge1ijk. Dit kan op twee manieren: of de nu toegepaste schake1ing

verder optima1iseren (afrege1ing overdrachtskarakteristiek, schake1ing

in een behuizing e.d.), of een andere ontvanger gebruiken. Ten aanzien

van deze 1aatste moge1ijkheid kan opgemerkt worden dat er een

ontvanger (afkomstig van APT te Huizen) beschikbaar is die gebruik

maakt van een PIN-FET module a1s detector. Hiermee is een grote

gevoe1igheid te beha1en. De ontvanger kan echter niet zonder meer

toegepast worden door een verschi1 in de frequentieoverdrachts

karakteristieken tussen de huidige ontvanger en de ontvanger met PIN

FET module. De ontvanger van APT is n.1. ontworpen voor ontvangst van

een 140 Mb/s datasignaa1 dat met een SB/6B coder gecodeerd is.

Daardoor kunnen lange reeksen opeenvo1gende nu11en of enen niet in het

overgezonden signaa1 voorkomen. Dat is dan ook de reden waarom

1aagfrequent signa1en niet door de ontvanger gedetecteerd worden. Deze

1age frequenties kunnen echter we1 optreden bij de 1-bits codering van

het videosignaa1 dat in de proefopste11ing gebruikt wordt. A1s er toch

gebruik gemaakt wi1 worden van de ontvanger met de PIN-FET module dan

is een moge1ijke op1ossing de toepassing van een scrambler en

descramb1er in de zender resp. ontvanger van het T.V.-video systeem.

Een tweede moge1ijkheid is (uiteraard) de toepassing van een SB/6B
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coder in de zender (en een 5B/6B decoder in de ontvanger).

Beha1ve vergroting van het beschikbare budget zijn er ook nog

verbeteringen moge1ijk t.a.v. de dempingen die gelntroduceerd worden

door de diverse optische componenten (splitters en multiplexers). De

gebruikte glasveze1s (afgezien van het traject) zijn vrij kort zodat

die geen grote demping veroorzaken. De gebruikte connectoren

veroorzaken ook weinig demping zodat er t.a.v. de glasveze1s en

connectoren weinig winst meer te halen is.

De 1*2 splitters die nu aan weerszijden van het traject (zie fig. 4.3)

gebruikt worden, zouden vervangen kunnen worden door een component

zoa1s die in fig. 7.1 is getekend. Deze component zou gemaakt moe ten

worden met de "fused biconica1 taper" techniek. Er kunnen dan of twee

monomode glasveze1s, of ~~n monomode en ~~n mu1timode glasveze1

versmo1ten worden. Bij deze 1aatste moge1ijkheid wordt dan tevens de

monomode/mu1timode-overgang zoa1s die nu in de opste11ing in het

upstream kanaa1 voorkomt, (gedee1te1ijk) opgeheven. Er moet gebruik

gemaakt worden van de golf1engte-afhanke1ijkheid bij de

signaa10verdracht van de ene veze1 naar de andere veze1 en we1 zodanig

dat het 850 nm signaa1 zovee1 moge1ijk in de andere veze1 wordt

gekoppe1d, terwij1 de 1300 en 1550 nm signa1en geen (of zo min

moge1ijk) overspraak vertonen naar de andere veze1. Een andere

moge1ijkheid is de toepassing van een filter dat b.v. signa1en met een

golf1engte groter dan 1100 nm door1aat en signa1en met een k1einere

golf1engte (dan 1100 nm) ref1ecteert. Deze moge1ijkheid is reeds in

hst 2 aangegeven (fig. 2.3).

1300·
1550nm 1300·

>~m ~_--1_55-:::::

~
850nm

Fig. 7.1 A1ternatief voor 1*2 splitter

De nu toegepaste mu1timode 1*4 FHE splitters kunnen misschien op den
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duur vervangen worden door monomode 1*4 FBT splitters. Oit zal in

ieder geval een beperking van modus-ruis betekenen en tevens mag een

verbetering t.a.v. de verliezen verwacht worden.

het

beter

zou

veel

laserCO
2

tevensdaarmee(engecontroleerderveelversmelten

Oe opstelling die gebruikt wordt (binnen het Nat. Lab.) voor de

fabricage van de FBT splitters kan verbeterd worden door b.v. gebruik

te maken van een CO laser voor het versmelten van de vezels (daarna
2

kan met een vlam getaperd worden). Met de

reproduceerbaar) uit te voeren zijn dan met een vlam. Een andere

mogelijkheid is de vermelting en het taperen uit te voeren met behulp

van een array van vlambogen. Hieraan wordt op de T.H. Eindhoven

gewerkt. Verder is het wenselijk dat degene die de opstelling bedient

alle belangrij ke gegevens in l!l!n oogopslag kan overzien. Momenteel

wordt het versmelten en taperen gadegeslagen door een microscoop

waardoor het onmogelijk is om tegelij kertij d de optische

vermogensmeters, verplaatsingsopnemer en X-t-recorder in de gaten te

houden. Oat is weI mogelijk als b.v. het microscoopbeeld via een

camera op een monitor wordt weergegeven, terwijl tegelijkertijd de

meterstanden via een tweede camera en een video-mixer in een venster

op dezelfde monitor worden geprojecteerd.

Omdat er splitters (en multiplexers) gemaakt moeten worden die zowel

bij 1300 als bij 1550 nm hetzelfde gedrag moeten vertonen, kan b.v. in

het geval van een 2*2 splitter l!l!n ingang aangestraald worden met een

1300 nm signaal, terwijl de andere ingang met een 1550 nm signaal

wordt aangestraald. Aan iedere uitgangstak wordt dan een demultiplexer

gekoppeld (waarvan de effici~ntie bekend is) waardoor tijdens de

Er kan verder nog een·

fabricage van

verschillende

de splitter tegelijkertijd het

golflengten bekeken kan worden.

gedrag bij twee

computer aangesloten worden die aIle meetwaarden zoals in- en

uitgangsvermogens, verplaatsing en tijd kan verwerken,

een overzichtelijke manier weergeven. In het algemeen

opslaan en op

kan gesteld

worden dat de fabricage-opstelling verder geautomatiseerd moet worden

om met name reproduceerbare splitters te kunnen maken.

7.2 Conclusies
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De opdracht om het multimode downstream traject te vervangen door een

monomode traject met de verder daarbij benodigde aanpassingen van de

proefopstelling, is uitgevoerd en er is weer een werkende opstelling

opgebouwd. In de nieuwe opstelling gaan echter niet aIleen de

downstream signalen via de monomode glasvezel, maar ook de upstream

signalen (zg. "full duplex over een kanaal"). De gebruikte monomode

glasvezel (verouderd type) heeft echter veel last van buigings

verliezen bij grote golflengten. Daarom is het traject ingekort om zo

een meer re~ele demping te verkrijgen (zoals die van een goede, nu

gangbare vezel verwacht mag worden).

Ret beschikbare optische vermogensbudget speelt een belangrijke rol

bij het TTOSS systeem. In verband daarmee kan opgemerkt worden dat de

dempingen van de gebruikte optische splitters en multiplexers nog te

wensen overlaten en voor verbetering vatbaar zijn. Op korte termijn

zijn goede resultaten te verwachten van componenten die gemaakt zijn

met de zg. "fused biconical taper"-techniek. Verder kan het

beschikbare dB budget optimaal gebruikt worden door toepassing van

modulaire en/of coherente systemen.

Ret "tranparant" zijn van de TTOSS opstelling kan op twee manieren

geinterpreteerd worden. Op de eerste plaats is het netwerk transparant

in de betekenis dat het net volledig is uitgevoerd met optische

componenten en glasvezels. Op de tweede plaats is het netwerk

transparant in de betekenis dat het geen beperkingen oplegt aan de toe

te passen coderingen. Met name door het "transparant" zijn, is de

TTOSS opstelling voor vele doeleinden geschikt. Dit blijkt o.a. uit de

mogelijkheid om (zonder al te grote, voor de hand liggende

wijzigingen) een coherent systeem te kunnen aansluiten.

Gezien de diverse verbeteringen die nog aangebracht kunnen worden is

het zinvol om verder onderzoek te doen op het gebied van de passieve

optische componenten. Omdat het TTOSS systeem een abonnee-systeem is,

mag daarbij het kostenaspect niet uit het oog verloren worden.

Zonder ondersteuning van de bedrijfsdiensten van het Nat. Lab. zou dit

afstudeerwerk onmogelijk geweest zijn.
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APPENDIX 1: Bouwtekeningen optisch stopcontact

tekening schaal b1z

wandcontactdoos 0,5:1 1-1

dekse1 wandcontactdoos 0,7:1 1-2

3-voudige stekerhouder (rond) 0,7:1 1-3

3-voudige stekerhouder (rechthoekig) 0,7:1 1-4

stekerbus 1,4:1 1-5

steun 2:1 1-6

beuge1 2:1 1-7

stofdekse1 2:1 1-8

bus (steker) 1,4:1 1-9

steker 1,4:1 1-10

vergrende1pa1 2:1 1-11

stofkap (voor steker) 2:1 1-12
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APPENDIX 2: Specificaties Gould en Canstar splitters

verge1ijking splitters

Gould multiplexer (1300 en 1550 nm)

Gould 3*3 splitter

Gould 2*2 splitter (1300 ~n 1550 nm)

Gould 2*2 splitter

CANSTAR splitters

2-1

2-2

2-4

2-6

2-8

2-10



._------.

-} GOULD The Competition-

Nominal Excess Loss .05dB .5dB
Design All fiber, no bulk components Various

Size 40mmx4mm 50mmx5mm

Operating Temperature -55°e to 125°e -50oe to 700 e

Directivity 50dB 35-5OdB
Fiber Type All standard fibers at Reg. Price Limited
Wavelength All standard wavelengths at Reg Price Limited

"Best spec from competitive data sheets as of12/84.

1.0 -r-------------...,

08

o +----r--T--r-r--r-r--r---,.--l
-55 -35 - 15 5 25 45 65 as 105 125

TEMPERATURE (DEGREES C)

-:> Coupling Ratio as a Function of Temperature

Recognized Excellence:IIIEl.1

In 1984, Gould's coupler won the

B
:.ISPE-Governor's New Product

I· '.~' . Ii AwardS competition
II -. i

Ii ;
II 'iJ:Ci":lj#j"fJ :J,

1.0 .......------------..,

0.8

o
fi 0.6
~ PlOODalOlXOCluxxlClDCloaxlDClOCI>CDlll>QCIllooOooooCl

z
~ 0.4
=>
8

0.2

o +--""'T"""--r---r---,r---T---t
o 60 120 180 240 300 380

POLARIZATION (DEGREES)

-:> Coupling Ratio as a Function of Polarization

In 1983, Industrial Research and
DeveloQment magazine desig
nated the Gould Fiberoptic Coupler

.,,!!,~~~~I. as one of the 100 outstanding tech-
nological achievements of the year.

-} GOULD
Electronics
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For rugged ultra low loss wave
length multiplexing and demulti
p1exing in the 1.3 micron and 1.5
micron region.

Gould's singlemode wavelength
selective coupler can be used
whenever it is necessary to combine
or separate two optical data sources
of differing wavelengths with virtually
no optical loss. This significant break
through in fiber optic component
design allows substantially higher sys
tem performance and packaging
capability.

Gould's simple all fiber design

• Ultra low optical loss
• Low optical cross talk
• Small size suitable for miniaturized

systems
• Environmentally stable
• Can be manufactured from most
standard fibers

Cuts total system fiber requirements
in half by allowing for duplex com
munications over one fiber or dou
bling the data transmission capacity
of an existing system.

Eliminates the need for complex.
fragile optical components such as
focusing lenses and dichroic filters.

Bullehn GD-12
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Applications

Any high performance system
where ultra low loss, stability, and
multiplexing capability is critical.

• Mux/Demux for local area
networks

• Two way video/data link on a
single fiber

• Long haul data transmission link
• Advanced optical sensors
• Two color telemetry
• Two color reflectometry

1. Worst case of 1300nm and 1550nm
2. Filtered detectors allow isolation of -50 to -60dS

Coupler Specifications (Guaranteed)'

Standard
Performance
Characteristics

1·1 1·71·3 1·5
}. /-1m

1300nm
'"1·0

0°'+:
co.... 0
01'
e::

0.0·
:J
o
()

0·2

1300nm and 1550nm
5: O.5dB
-16dB Min 2

~30% P-P
::>: ± 2.5%
-55 to + 125°C
2x2
1.0m
4.0cm x O.4cm (Diameter)

Wavelength
Maximum Excess Loss
Wavelength Isolation
Thermal Stability
Polarization Stability
Operating Temperature
Ports
Lead Length
Package Size

APPLICATIONS

UNIDIRECTIONAL
1300nm~ r ~__-J~1300nm
1550nm-----.-1l-__~ -1 1"--+-1550nm

BIOIRECTIONAL
1300n~ I- -l J,r-+'1300nm
1550nrll-4'1L.....---; J'1L.....----l1'--.1550nm

Custom Applications

Gould couplers can be modularized
with pre-terminated connectors.
The coupler can be packaged tosuit
special mounting or environmental

requirements Gould can also pro
vide design expertise for special
fiber optic system needs.

For further Information contact

Fiber OptiCS Marketing Manager

Gould Inc.
Defense Electronics DIvISion
6711 Baymeadow Drive
Glen Burnie. MD 21061 USA
Telephone (301) 787-3461

GOULD
Electronics

Bulletin GD-12
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Rugged, bidirectional, 3 x 3
slnglemode coupler to meet a
wide range of component and
sysl8m needs.

Gould's 3 x 3 coupler can be used
whenever it's necessary to split light
without significant loss from one to
three fibers or combine data from
three fibers onto one fiber, again
without significant loss.

Gould's high performance
3 x3 coupler

• Extremely low optical loss (less
than O.5dB)

• Can be manufactured from
standard fibers for most standard
wavelengths

• Small size perfect for miniaturized
systems

• Thermally stable coupling ratio
(better than ±1.5%)

• Coupling ratio polarization
insensitive (less than ±1.0%)

• Maintains phase shift necessary
for advanced sensing applications

Bulletin GD-36
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Applications

Any high performance system
where stability, size, and ultra low
loss is critical.

• High speed communications
branching

• Interferometric sensing
(temperature, acoustic, rotation)

• Laser branching

Coupler Specifications (Guaranteed)

Standard
Performance
Characteristics
Maximum Excess Loss
Coupling Ratio Tolerance
Thermal Coefficient
Polarization Coefficient
Operating Temperature
Ports
Lead Length
Package Size

Other Features

~ 0.5dB
±10%
~ 3.0% P-P
~ ±1.0%
-55 to + 125°C
3x3
1.0m
4.OCm x OAcm (Diameter)

Various Fiber Types
Wavelength (633nm, 820nm, 1300nm, 1550nm are typical)

Custom Applications

Gould couplers can be moclularized
with pre-terminated connectors. The
coupler can be packaged to suit
special mounting or environmental

For further Information contact

Fiber OptICS Marketing Manager

Gould Inc.
Defense Electronics DIVISion
6711 Baymeadow Drive
Glen Burnie, MD 21061 USA
Telephone (301) 787·3461

Bulletin GD·36

requirements. Gould can also pro
vide design expertise for special
fiber optic system needs.
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For rugged low loss splitting at
1.3 micron and/or 1.5 micron.

Unlike standard couplers which must
be centered at one wavelength,
Gould's two-color 3dB coupler
provides the same high performance
at 1.3 IJm and/or 1.5 IJm.

Gould's simple all tiber design

• Ultra low optical loss (~O.5dB)

• Insensitive to changes in
temperature and polarization

• Small, rugged package

Allows system operation row at
1.3 IJm and Mure operation at
1.5 IJm without changing couplers!
spliners. Maximizes spare parts
inventory.

Bulletin GD-35

2-6



Applications

Any high performance system
where stability, size, and ultra low
loss is critical.

• Two color reflectometry
• Tap for local area networks
• High speed communications

branching
• Laser branching

• Subscriber loop tap
• Advanced optical sensors
• Long haul signal integrity tap
• Wavelength division

multiplexing

Coupler Spec"icatlons (Guaranteed)1

Standard
Performance
Characteristics
Wavelength 1300nm and 1550nm
Maximum Excess Loss :5 0.5dB
Thermal Stability :5 3.0% P-P
Polarization Stability :5 ±2.5%
Operating Temperature -55 to +125OC
Uniformity :5 0.1 dB
Directivity -5OdS Min
Ports 2 x 2
Lead Length 1.0m
Package Size 4.Ocm x O.4cm

1. Worst case of 1300nm and 1550nm

Other Features

Coupling Ratio 1%-99% (50% Typical)

1·0

1·1 1·3
X 11m

1·7

APPLICATIONS

UNIDIRECTIONAL
1300nm~ ~1300nm
1550nm-.1 t--.1550nm

BIDIRECTIONAL

1300n~ t:1300nm
1550n 1550nm

Custom Applications

Gould couplers can be mcx:lularized
with pre-terminated connectors. The
coupler can be packaged to suit
special mounting or environmental

For further Information contact

Fiber Opbcs Markehng Manager

Gould Inc.
Defense Electronics DIVISion
6711 Baymeadow Drive
Glen BurnIE!. MD 2t061 USA
Telephone (301) 787-3461

Bulletin GO-35

requirements. Gould can also p~
vide design expertise for special
fiber optic system needs.
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A full line of rugged bidirectional
singlemode couplers to meet a
wide range of component and sys
temneeds-
Gould's bidirectional singlemode
coupler can be used whenever it's
necessary to split light without sig
nificant loss from one to two fibers
or combine light from two fibers
onto one fiber, again without signifi
cantloss.

Gould's high performancecoupler
line

• Available in four price/perfor
mance models

• Extremely IoN optical loss
(nominally .000B)

• Can be manufactured from stan
dard fibers for most standard
wavelengths

• Small size perfect for miniaturized
systems

• Thermally stable coupling ratio -
(better than 1%)

• Coupling ratio polarization insen
sitive (less than .5%)

• AlloNs the full bandwidth and
mode control essential to ultra
high-speed, large bandwidth
communication systems and sen
sitive high performance sensors

Bulletin GD-11
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Applications

Any high performance system
where stability, size, and ultra low
loss is critical.

• Tap for local area networks
• High speed communications

branching
• Laser branching

• Optical time domain reflectometli
• Advanced optical sensors .
• Long haul signal integrity tap
• Subscriber loop tap

Coupler Specifications (Guaranteed)

e ormance
Characteristics Series S Series H Series A' Series E'
Maximum Excess Loss ~.07dB ~ .25dB ~ .75dB ~ 1.5db

Coupling Ratio Tolerance2 ± 5.0% ± 5.0% ± 10.0% ± 15.0%

Thermal Stability ~2.0% poP 53.0% P-P ~5.0% P-P ~6.0% P-P

Polarization Stability ~± 0.5% ~ ± 1.5% ~ ± 2.5% ~± 5.0%

Operating Temperature -55 to +125°C -55 to +125OC -15 to +70OC -15 to +70OC

Uniformity ~ 0.1dB ~ 0.1dB ~ 0.1dB ~0.2dB

Directivity -50dB Min -50dB Min -50dB Min -40dB Min

Ports 2x2 2x2 2x2 2x2

Lead Length 1.0m 1.0m 1.0m 1.0m

Package Size3 4.0cm x OAcm 4.0cm x 0.4cm 4.0cm x OAcm 4.0cm x OAcm

Standard
P rf

1. Fiber types limited
2. For a 3dB coupler
3. Gould couplers have undergone 400g shocks for 0.5ms duration over a 112 sine wave pulse.

Vibration tests were conducted with amplitudes that varied between two and forty g's at vibration
frequencies from 20 to 10,000 Hz. The couplers showed no degradation in performance.

Other Features

Various Fiber Types
Coupling Ratio 1%-99% (50% Typical)
Wavelength (633nm, 820nm, 1300nm, 1550nm are typical)
1x2 Configuration is available

Custom Applications

Gould couplers are available in
multiport configurations or modularized,
with pre-terminated connectors. The

coupler can be packaged to suit provide design expertise for specia
special mounting or environmental fiber optic system needs.
requirements. Gould can also

Recognized Excellence:

:i..• IEl.' In 1984, Gould's coupler won the! B~ ISPE-Governor's New Product
• ,.... Awards competition

" -
" .
;

ll-=== ~I

In 1983, Industrial Research and
Development magazine desig

.~~~~~t nated the Gould Fiberoptic Coupler
as one of the 100 outstanding tech
nological achievements of the year

For further information contact

Fiber Optics Marketing Manager

Gould Inc.
Defense Electronics D,VISion
6711 Baymeadow Dnve
Glen Burnie MD 21061 USA
Telephone (301) 787-3461

-) GOULD
Electronics
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CANSTAR
~ ~ \\\C

I I

SlNGLEMODE
FIBER OPTIC
COUPLERS

TYPE 8M3, 8M4, 8M UN" x UN"
I I

CA••TAII ••,-c-taoo
' ••••-ta.7P

.CA.'TAR '.'-t .•.•••
.... 84-tI77.

canstar singlemode couplers can be provided in
any configuration up to 4 input and 4 output ports.
Designed for test equipment, telemetry, sensor
and telecommunication applications models are
available for operation at 850 nm and 1300 nm. A
unique proprietary refinement of the fused
biconical taper technique is used to provide an
economical high performance coupler with low
excess loss and good polarization characteristics
over a wide temperature range.

FEATURES
• Small encapsulated package
• PC board mountable
• Bi-directional
• Low insertion loss
• High directivity
• Coupling ratio independent of polarization
• Wide temperature range
• OA test results provided with each unit
• Optional connecterized pigtails
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SlNGLEMODE
FIBER OPTIC
COUPLERS
TYPE 8M3, 8M4, 8MlN l x"N"

PVC buffer 0.0.1.2 mm

DIMENSIONS

E
E...

<D

TYPICAL CHARACTERISTICS

SM3C SM4C SMS4x4

Excess loss <1.0dB <1.0dB <1.5dB

Directivity >45dB >45dB >45dB

Thermal
Coefficient <0.002dB/o C

Polarization
Coefficient <:!:0.1 dBI360°

Wavelength
'. Coefficient <0.03dB/nm

Operating
Temperature -50° C to 70° C

Pigtail 50 cm 50 cm 60cm

Splitting Ratio 1:1 1:1 4:1

Other Splitting Ratios Available

FIBER

850 nm 1300 nm

NA 0.1 0.1

Core 4.5 um 10 um

Cladding 75 um 125 um

Cutoff Wavelength nOnm 1250 nm

APPLICATIONS

-Test instruments

- Optical sensors

- Data networks

- Telecommunications systems

ORDERING INFORMATION

Specify - Type
- Number of ports
- Splitting ratio
- Wave length

Example: SMS 4 x 4 - 850

Optional: A variety of connectors can be
factory installed.
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1240 Ellesmere Rood, 5carborol
Ontario, Canada M1P 2X4
Tel. (416) 293-9722
Telex: 065-25403
FAX (416) 293-5756
A division ot Canada Wire and Cable Limited

Printed In Canada l


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	1 Inleiding
	2 Abonnee-netwerken
	3 Het "totally transparent optical subscriber system"
	4 Aanpassingen
	5 Splitters
	6 Coherente systemen en het OSI model
	7 Aanbevelingen en conclusies
	Dankwoord
	Literatuurlijst
	Appendix 1
	Appendix 2

