
-1- 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 

NGUYỄN VŨ ANH QUANG 

 

 

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT FTTH VÀ  

TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ MỘT SỐ TUYẾN FTTH TẠI 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

 

Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

Mã số : 605270 
 
 

 
TTÓÓMM   TTẮẮTT  LL UUẬẬNN  VVĂĂNN  TTHHẠẠCC  SSĨĨ  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT 

 

 
 
 
 

ĐÀ NẴNG - 2011 



-2- 

 
Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: TS.  NGUYỄN VĂN TUẤN 

 
 
 
 
 Phản biện 1: ………………………………………….  
 
 Phản biện 2: …………………………………………. 
 
 
 
 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt 
nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 
.... tháng ……. năm 2011. 

 
 
 
 
* Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 
 



-3- 

MỞ ĐẦU 

1.Lý do chọn ñề tài 

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông 

ñã mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, hệ thống thông tin liên lạc 

có mặt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Lượng thông tin trao ñổi trong 

các hệ thống thông tin ngày nay tăng lên rất nhanh. Bên cạnh gia tăng về 

số lượng, dạng lưu lượng truyền thông trên mạng cũng thay ñổi. Dạng dữ 

liệu chủ yếu là lưu lượng Internet.   

       Ngoài ra, trong những năm gần ñây, mạng ñường trục ñã có một sự 

phát triển vượt bậc nhưng mạng truy cập ít có sự thay ñổi. Sự bùng nổ 

của lưu lượng Internet càng làm trầm trọng thêm sự khả năng ñáp ứng 

chưa ñạt yêu cầu của mạng truy cập. Đó chính là vấn ñề “nút cổ chai” 

giữa mạng truy nhập và mạng ñường trục    

       Hiện nay, công nghệ FTTH (Fiber-To-The-Home) là mạng viễn 

thông băng thông rộng bằng cáp quang ñược nối ñến tận nhà ñể cung cấp 

các dịch vụ tốc ñộ cao như ñiện thoại, Internet tốc ñộ cao và IPTV ñang 

ñược triển khai khá mạnh mẽ trên thế giới. 

        Thiết kế mạng truy cập là một vấn ñề phức tạp, nhất là khi mạng 

truy cập ngày càng phát triển rộng lớn, dịch vụ gia tăng nhanh, các dịch 

vụ mới ngày càng nhiều, số người sử dụng tăng ñột biến, kèm theo các 

vấn ñề lưu lượng tăng vọt và biến ñổi ñộng. Hiện nay việc thi công lắp 

ñặt dựa vào kinh  nghiệm, các giá trị của các thiết bị EDFA, công suất 

phát Laser... chỉ dựa vào kinh nghiệm hoặc khuyến nghị của nhà sản xuất 

chứ chưa dựa vào các biểu thức tính toán cụ thể. Chính vì lẽ trên, việc 

xây dựng mô hình tính toán thiết kế mạng quang FTTH trở thành một 

trong những chủ ñề cần nghiên cứu. 

2.  Mục ñích nghiên cứu 

  Luận văn tiến hành tìm hiểu cấu hình, nguyên lý hoạt ñộng của 

mạng quang FTTH nói chung và phân tích, so sánh cấu hình mạng truy 
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nhập quang PON, AON ;  phân tích và so sánh các phương pháp thiết kế 

mạng truy cập quang FTTH. Từ ñó ñề xuất phương pháp thiết kế hợp lý, 

sử dụng phần mềm chuyên dụng Optiwave ñể kiểm chứng và ñánh giá 

chất lượng tín hiệu trong hệ thống ñồng thời ñối chiếu giữa kết quả tính 

toán và mô phỏng ñể chứng tỏ tính tin cậy của các mô hình và các biểu 

thức tính toán ñã xây dựng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

• Tìm hiểu mạng thông tin quang FTTH. 

• Nghiên cứu mạng truy cập quang thụ ñộng PON  

• Nghiên cứu các phương pháp thiết kế mạng quang FTTH, so 

sánh, ñánh giá  giữa các phương pháp thiết kế. 

• Đề xuất mô hình tính toán thiết kế mạng FTTH và áp dụng mô 

hình thiết kế vào một số tuyến quang tại thành phố Đà Nẵng từ 

ñó ñối chiếu giữa kết quả tính toán và mô phỏng qua phần mềm 

Optiwave. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

• Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt là nghiên cứu lý thuyết kết 

hợp với mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng ñể kiểm chứng 

lý thuyết tính toán. 

• Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề tài 

• Xây dựng mô hình tính toán, thiết kế tiến hành mô phỏng và 

kiểm tra kết quả bằng phần mềm Optiwave. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Mạng truy cập quang FTTH ñã và ñang ñược triển khai trong 

mạng truy cập của các công ty viễn thông do những tính năng ưu việt của 

nó. Trong ñiều kiện bùng nổ lưu lượng như hiện nay ñể thiết kế ñược hệ 

thống nhằm thỏa mãn nhu cầu truyền dẫn thông tin khoảng cách lớn, tốc 

ñộ bít cao cho các thuê bao ñồng thời ñảm bảo ñược tính kinh kế của hệ 

thống có một ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay. Các kết quả 
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của ñề tài này chính là một ñề án chi tiết sát với thực tế có tính thực tiễn 

cao, góp phần hoàn thiện việc xây dựng và vận hành hệ thống mạng viễn 

thông nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn dự kiến gồm 4 chương: 

� CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG FTTH  

� CHƯƠNG 2 : MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG -

PON 

� CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG CẤU HÌNH MẠNG FTTH  

� CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MỘT SỐ TUYẾN 

QUANG FTTH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.  

 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG FTTH 

1.1. Giới thi ệu chương 

      Trong chương này sẽ trình bày: 

• Xu hướng phát triển của mạng ngoại vi và xu hướng cung cấp 

các dịch vụ viễn thông trên nền mạng truy cập 

• Công nghệ băng rộng FTTH và xu hướng phát triển của dịch vụ  

• Kiến trúc mạng quang FTTH 

• Mạng quang tích cực AON và mạng quang thụ ñộng PON 

• Xu hướng triển khai mạng quang ñến tận nhà FTTH ở Việt Nam 

1.2. Nhu cầu phát tri ển mạng thông tin quang 

1.3. Công nghệ băng rộng FTTH và xu hướng phát triển 

1.4. Kiến trúc mạng quang FTTH 

1.4.1. Sơ ñồ tổng quát mạng quang FTTH 

Trong hệ thống FTTH, thiết bị kết cuối ñường truyền quang là  

OLT  ñặt tại tổng ñài trung tâm CO ñược thiết kế ñể giao tiếp với các 

nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn giao tiếp với mạng chuyển mạch ñiện  

thoại công cộng, với chuyển mạch ATM, router IP, giao tiếp với mạng 
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lõi video qua thiết bị ñầu cuối cáp TV hoặc từ một vệ tinh chảo. Về mặt 

truyền dẫn, OLT cho phép hỗ trợ các loại giao diện khác nhau của lớp 

liên kết dữ liệu  như: SONET, ATM, Gigabit Ethernet… 

Hình 1.1 Sơ ñồ tổng quát mạng quang FTTH 

1.4.2 Các cấu hình cho kiến trúc quang FTTH 

1.4.3. Bước sóng sử dụng trong mạng FTTH 

1.5.Mạng quang tích cực AON và mạng quang thụ ñộng PON 

1.5.1.  Mạng AON 

Mạng quang tích cực sử dụng một số thiết bị quang tích cực ñể 

phân chia tín hiệu là: các bộ chuyển mạch, các bộ ñịnh tuyến và các bộ 

ghép.  

1.5.2. Mạng PON 

PON là kiểu mạng ñiểm – ña ñiểm mỗi khách hàng ñược kết nối 

tới mạng quang thông qua một bộ chia quang thụ ñộng.  

1.6.Xu hướng triển khai mạng quang ñến tận nhà FTTH ở VN 

1.7. Kết luận chương 

Cấu hình ñiểm-ñiểm P2P cung cấp một ñường kết nối dùng riêng 

tới nhà khai thác cho mỗi thuê bao và ñó là ưu ñiểm chính của các mạng 

P2P so với các mạng PON. Cấu hình ñiểm - ña ñiểm P2MP cho phép tiết 

kiệm một lượng lớn sợi quang và cổng tại OLT, vì vậy giá thành hệ 

thống sẽ thấp hơn cấu hình ñiểm-ñiểm. Tuy nhiên băng thông cung cấp 

Bộ chia 
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bởi tổng ñài CO ñược chia sẻ (dùng chung) cho nhiều thuê bao nên băng 

thông cực ñại có thể cung cấp cho mỗi thuê bao thông qua cấu hình ñiểm 

- ña ñiểm sẽ ít hơn so với cấu hình ñiểm - ñiểm.  

CHƯƠNG 2: MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG-PON 

2.1. Giới thi ệu chương 

FTTH ñược xem như là một giải pháp hoàn hảo thay thế mạng 

cáp ñồng hiện tại nhằm cung cấp các dịch vụ “triple play” bao gồm 

thoại, hình ảnh, truy nhập dữ liệu tốc ñộ cao và các các ứng dụng ñòi hỏi 

nhiều băng thông . 

2.2. Tổng quan mạng thụ ñộng PON 

    PON là một mạng ñiểm tới ña ñiểm, một kiến trúc PON bao gồm 

một thiết bị ñầu cuối kênh quang ñược ñặt tại trạm trung tâm của nhà 

khai thác dịch vụ và các bộ kết cuối mạng cáp quang ONU ñặt tại gần 

hoặc tại nhà thuê bao. Giữa chúng là hệ thống phân phối mạng quang 

ODN bao gồm cáp quang, các thiết bị tách ghép thụ ñộng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1  Cấu trúc mạng quang thụ ñộng PON 

2.3.Thành phần cơ bản của mạng quang thụ ñộng PON 

2.3.1 Bộ chia 
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Thành phần chủ yếu trong mạng PON là bộ chia. Bộ chia là thiết 

bị thụ ñộng, công dụng của nó là ñể chia công suất quang từ một sợi ra 

nhiều sợi khác nhau. Từ OLT ñến ONU có thể sử dụng nhiều dạng bộ 

chia có tỉ bộ chia là 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:32; 1:64; 1:128 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Các loại bộ chia 

(a) Sử dụng bộ chia có tỉ lệ bộ chia 1:32 hay 1:64 

(b) Sử dụng bộ chia có tỉ lệ bộ chia 1:2 và hai bộ chia có tỉ lệ bộ chia 

1:4 

2.3.2 Thiết bị kết cuối ñường truyền quang  

2.3.3 Thiết bị kết cuối mạng quang ONU  

2.3.4. Khối mạng phân phối quang ODN  

2.3.5. Hệ thống quản lý EMS  

2.4. Ưu ñiểm của PON  

Việc thay thế trạm chuyển mạch từ xa thành bộ chia thì sẽ tiết 

kiệm rất nhiều chi phí bởi bộ chia hoạt ñộng mà không cần cấp nguồn. 

Mạng PON tối ưu bộ thu phát quang, trạm trung tâm và quá trình triển 

khai sợi quang. Bởi những lợi ích của nó vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ 

triển khai nên mạng PON phát triển rất nhanh chóng trong mạng truy 

nhập. 

2.5. Các chuẩn trong PON 

2.5.1. APON/BPON 

2.5.1.1. Mô tả hệ thống APON/BPON 
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2.5.1.2. Bước sóng trong APON/BPON 

2.5.2.GPON 

2.5.3. E-PON 

2.5.4. WDM-PON 

2.5.5.CDMA-PON 

2.6.Kết luận 

Công nghệ PON ra ñời mở ra một tiềm năng lớn cho triển khai 

các dịch vụ băng rộng và thay thế dần các hệ thống mạng truy nhập cáp 

ñồng băng thông hẹp và chất lượng thấp Có nhiều chuẩn PON khác nhau: 

A-PON, B-PON, E-PON, G-PON, WDM-PON  

 Tuy nhiên các hệ thống dựa trên kỹ thuật TDM-PON  cụ thể là 

A-PON và E-PONcó một số hạn chế như số thuê bao bị giới hạn bởi các 

suy hao của bộ chia, các bộ thu phát ở phía CO và các ONU phải làm 

việc với tốc ñộ luồng tổng. Một chuẩn khác cũng cùng họ với E-PON là 

chuẩn Gbit/s Ethernet PON (IEEE 802.3av – Gbit/s PON). Chuẩn này là 

phát triển của E-PON tại tốc ñộ 10Gbit/s và ñược ứng dụng chủ yếu trong 

các mạng quảng bá video số.   

Mạng truy nhập quang thụ ñộng ghép kênh theo bước sóng 

WDM-PON là một giải pháp thay thế tương lai cho TDM-PON. WDM-

PON ñược xem như một giải pháp ñầy hứa hẹn cho mạng quang FTTH 

trong tương lai gần. CDMA PON cho phép truyền tải lưu lượng cao và có 

tính năng bảo mật nổi trội so các chuẩn PON khác. Tuy nhiên bộ thu tín 

hiệu trong CDMA-PON là khá phức tạp và giá thành tương ñối cao.  
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CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CẤU HÌNH M ẠNG FTTH 

 3.1. Đặt vấn ñề 

  Chúng ta biết rằng thông số ñể ñánh giá chất lượng tín hiệu tại  

cuối tuyến ONU không phải là công suất ñầu vào máy thu (công suất ñầu 

vào của máy thu lớn hơn ñộ nhạy thu) mà là tỉ số tín hiệu trên nhiễu S/N 

(hoặc Q) vì chúng liên quan ñến BER. Do vậy nhằm mở rộng mô hình 

chuẩn ITU-T ñể thỏa mãn nhu cầu truyền dẫn thông tin lớn với tốc ñộ bit 

cao cho các thuê bao, luận án ñã tiến hành lựa chọn hệ thống quang IM-

DD phân phối tín hiệu số với các EDFA mắc chuỗi từ ñó xác ñịnh tỉ số 

tín hiệu trên nhiễu của máy thu trên cơ sở biểu thức tổng quát tính tổng 

công suất nhiễu quang ASE tại ñầu vào máy thu bất kỳ của hệ thống. 

3.2. Các mô hình PON  

3.2.1.Topo hình cây  

3.2.2.Topo dạng bus  

3.2.3.Topo dạng vòng 

3.2.4.Topo hình cây kết hợp topo dạng vòng hoặc ñường tải phụ 

3.3. Mô hình thiết kế tuyến FTTH  

Về mặt kĩ thuật, FTTH thì có 2 loại cơ bản là thiết kế mạng 

quang chủ ñộng và thiết kế mạng quang thụ ñộng.  

3.4.Xác ñịnh tỉ số tín hiệu trên nhiễu của máy thu trong hệ thống 

IM-DD phân phối tín hiệu với các EDFA mắc chuỗi 

Công suất nhiễu ASE tại ñầu vào máy thu do các EDFA tạo ra như sau: 

     (3.2) 

 

Tổng công suất nhiễu ASE tại ñầu vào máy thu cuối cùng do k EDFA 

mắc chuỗi trong mạng tạo ra như sau: 

                       

(3.4)      
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+ Nhiễu lượng tử:  sh s t spI I m I= +                                                    (3.8)                                                                                                                                                 

 

Công suất nhiễu lượng tử : 2 2 ( )sh e s t speB I m Iσ = +                      (3.9)                                       

Hình 3.9  Sơ ñồ hệ thống IM-DD phân phối tín hiệu với các EDFA 

mắc chuỗi 

   Nhiễu phách tín hiệu – tự phát                                                      (3.10)             

 

 

 

Đối với nhiễu phách tự phát – tự phát:    

                                           (3.11) 

                                                                              

 

+Nhiễu nhiệt:                                                                                                    (3.12)    
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Bk  là hằng số Boltzman, T là nhiệt ñộ tuyệt ñối, LR  là ñiện trở tải và 

eB  là băng tần ñiện của bộ thu.  

3.5. Giới thi ệu cấu hình mạng 

Chọn G = 15dB, khoảng cách giữa 2 trạm trung gian là 200m. 

Từ mỗi trạm trung gian sẽ có bộ chia quang hình sao 100 nhánh cung 

cấp trực tiếp cho 100 thuê bao lân cận. Số thuê bao bước ñầu là khoảng 

80.000 với tốc ñộ bit trên ñường truyền là 155Mb/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ ñồ khối một nhánh hình tia của mạng phân phối 

3.6. Kết luận chương 

      Chương này ñã ñưa ra cấu hình PON chuẩn từ ñó tiến hành khảo xác 

hệ thống IM-DD phân phối tín hiệu số với các EDFA mắc chuỗi và khả 

năng ứng dụng của nó vào mạng FTTH. Mặt khác, việc sử dụng các bộ 
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khuếch ñại quang sợi ñể bù suy hao trên ñường truyền thay cho các trạm 

lặp như trước ñây ñã làm cho hệ thống trở nên tinh gọn hơn, bớt cồng 

kềnh, và băng thông tăng lên ñáng kể. 

 

CHƯƠNG 4  

TÍNH TOÁN, THI ẾT KẾ MỘT SỐ TUYẾN QUANG FTTH 

TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG. 

4.1 Giới thi ệu chương  

      Trong chương này luận văn xây dựng mô hình tính toán, từ ñó tính 

toán thiết kế một số tuyến quang FTTH khoảng 80.000 thuê bao trong 

phạm vi thành phố Đà Nẵng dùng các phần tử quang thụ ñộng trên 

ñường truyền dẫn của hệ thống IM-DD có các EDFA mắc chuỗi. Đồng 

thời sử dụng phần mềm mô phỏng chuyên dụng Optiwave ñể kiểm 

chứng và ñánh giá chất lượng tín hiệu trong hệ thống.  

4.2 Đặt vấn ñề 

4.3 Tính toán thiết kế một số tuyến quang FTTH khoảng 80.000 thuê 

bao tại thành phố Đà Nẵng                                

4.3.1.Quỹ công suất 

      Tổng công suất phát - Tổng công suất suy hao= 

                                                                  Độ nhạy máy thu + 5dB 

      Tổng công suất tổn hao của hệ thống và mạng truyền dẫn bao gồm: 

1/ Tổn hao do các ñầu ghép nối từ nguồn phát vào sợi quang, từ sợi 

quang ñến máy thu, và giữa các bộ chia quang:    connectα  

2/ Tổn hao do các bộ chia quang: couplerα  

3/ Tổn hao do sợi quang: fiberα  

Khoảng cách giữa 2 trạm trung gian là 200m. Suy ra số trạm trung gian 

trên mỗi nhánh hình tia: 

       M = 20km : 0.2 = 100 trạm.  

      Ta chọn dBconnect 2.0=α , dBcoupler 7.02 =α , dbmPlaser 6=  
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Với ñộ rộng phổ nguồn phát MHzf 12500=∆ , EDFAG =15dB, NF(hệ số 

nhiễu của EDFA) = 4dB, 26.1=spn      

R(hệ số chuyển ñổi quang ñiện của photodiode) = 0.92A/W 

Tán sắc sợi nmkmpsTfiber ./17= ,  Số mode phân cực 2=tm  

 Điện trở của photodiode Ω= 50LR                 

Sử dụng mã ñường NRZ ñể truyền bằng cách ñiều chế tín hiệu 

sử dụng bộ ñiều chế Mach-Zehnder. Suy hao qua bộ ñiều chế Mach-

Zehnder là vào khoảng 3.2dB. Hệ thống mà luận án ñang thiết kế có tốc 

ñộ bit là 155Mb/s(STM-1), qua ñó ta sẽ chọn băng tần ñiện vào khoảng 

MhzrateBitBe 25.116_*75.0 == . 

       Ta chọn băng thông quang MhzBB eo 5.232*2 == . 

       Gọi m là số phân ñoạn trên ñường truyền .Công suất tổn hao 

tổng trên ñường truyền trước khi vào máy thu cuối tuyến  

2 8 100(2 2 2). . .loss connect coupler fiberP M m M P P Lα α α
∑

= + + + + ∆ + ∆ +  

         (2.100 2. 2).0,2 100.0,7 9.03 20 20.0,24m= + + + + + +  

40 0,4 0,4 70 9.03 20 4,8 144,23 0,4m m= + + + + + + = +                           

(4.1) 

Công suất phát ñầu ra bộ ñiều chế:  

dbmPP phát 811.2189.36189.3' =−=−=  

Công suất tín hiệu sau khi qua bộ chia 8: 

 '' '
8 2.811 9.03 6.22P P P dbm= − ∆ = − = −  

Tổng công suất phát trên 1 nhánh:  15 6.22( )SP m dbm
∑

= −           (4.2)  

                                            eSNR=4Q2                                                                          (4.5) 

Hệ thống yêu cầu BER= 1210−  với tốc ñộ bit 155Mb/s. Với phương pháp 

ñiều chế ASK => ứng với BER,  suy ra eSNR = 4.72 = 196 

Thay các tham số vào biểu thức (3.17) ta tìm ñược: 24sP dBm≈ −                       

Ta có phương trình cân bằng quỹ công suất: 

15 6.22 144,23 0,4 5 19sm m P dB dBm− − − = + = −  

14,6 131.45 9m m= ⇒ ≈ .  
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 Như vậy ta chọn  m=9 phân ñoạn. Vậy trên mỗi tuyến với ñộ dài 20 

 Km ta sẽ dùng 9 bộ EDFA trên 9 phân ñoạn với chiều dài mỗi phân 

ñoạn:   kmkml 2.29:20 ≈=  

4.3.2. Kiểm tra kết quả thiết kế theo quỹ thời gian lên 

      Thời gian lên rT  tính toán ( có thêm hệ số dự trữ 1,1 ) phải nhỏ hơn 

 thời gian lên của hệ thống :sysT              sysr TT <1,1    

                                                          

(4.7) 

 

     Ta có           sysr TpsT <<=++= 8,349300341001,11,1 222   

      Vậy hệ thống thỏa mãn ñúng các tiêu chí thiết kế.  

4.4.Triển khai thực tế 

4.4.1.Mô hình triển khai thực tế  

- Tuyến ñường triển khai thực tế: gồm 8 tuyến: Hải Châu 1, Hải Châu 2, 

Thanh Khê 1, Thanh Khê 2, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Làng 

Đại học 

+ Hải Châu 1: 47  Trần Phú – Lê Duẩn - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn 

Hữu Thọ - 30  tháng 4 – 2/9-Duy Tan- Trưng Nữ Vương- Cầu Rồng 

+ Hải Châu 2 :47  Trần Phú – 2-9 – Phan Đăng Lưu- Núi Thành 3/2 – 

Nguyễn Hữu Thọ. 

+ Thanh Khê 1:  47 Trần Phú  -Quang Trung –  Lê Duẩn – 

 Lê Độ - Nguyễn Tất Thành- 3-2 – Bạch Đằng 

+ Thanh khê 1: 47 Trần phú – Quang Trung- Ông Ích Khiêm –Nguyễn 

Tất Thành – Khu dân cư Hòa Minh. 

+ Thanh Khê 2:  47 Trần Phú  – Lê Duẫn – Điện Biên Phủ - Trần Cao 

Vân – Dũng Sĩ Thanh Khê – Nguyễn Tất Thành. 

+ Ngũ Hành Sơn: 47 Trần Phú – Cầu sông Hàn – Ngũ Hành Sơn-Hồ 

Xuân Hương – Trường Sa – Phạm Văn Đồng  

6

0,7 0,7 0,7
6021

0,75. _ 0,75.155.10sysT ps
BW Bit rate

= = = =
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+ Liên Chiểu: 47 Trần phú- Trần Phú – Lê Duẩn – Điện Biên Phủ - Tôn 

Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Đại học bách Khoa Đà Nẵng 

+ Cẩm Lệ: 47 Trần Phú- Trần Phú-Trưng Nữ Vương- Nguyễn Hữu Thọ - 

Cách mạng tháng 8- Nguyễn Nhàn – Bệnh viện Hòa Vang 

+Làng Đại Học: 47 Trần phú- Trần Phú-Đường 2-9- Cầu Tuyên Sơn- Lê 

Văn  

HIến- Làng Đại Học – Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn 

4.4.2.Sơ ñồ thiết kế thực tế 

Hình 4.4. Một phần sơ ñồ thiết kế mạng quang FTTH 

4.5.Mô phỏng bằng phần mềm Optiwave  

4.5.1.Giới thiệu tổng quan về phần mềm mô phỏng Optiwave  

       Optiwave là phần mềm mô phỏng trong thông tin sơi quang giúp 

chúng ta tiết kiệm ñược thời gian, chi phí cho việc thiết kế, ño ñạc các 

thông số chất lượng truyền dẫn của mạng quang. Optiwave là công cụ 

hữu ích cho ta có cái nhìn tương ñối chính xác về mạng thông tin sợi 

quang trước khi ứng dụng các thiết bị vào thưc tế.  
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4.5.2. Xây dựng cấu hình mạng FTTH  trên phần mềm Optiwave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5  Một phần sơ ñồ thiết kế các tuyến quang FTTH bằng phần 

mềm Optiwave 

4.5.2.1. Phần phát 

      Tại phần phát, luận văn mô phỏng chọn nguồn phát laser có công 

suất phát khoảng 6dbm, tần số phát khoảng 193,414489 THz, ứng với 

bước sóng 1550nm. Độ rộng phổ của nguồn phát GHzf 5.12=∆ .  

      Vì ñây là hệ thống IM-DD nên ở phần này ta dùng phương pháp ñiều 

chế ASK với bộ ñiều chế Mach-Zehnder. Tổn hao công suất khi qua bộ 

ñiều chế là vào khoảng 3.189dB. 

4.5.2.2. .Phần mạng phân phối 

Như các thông số ñã ñược tính toán ở phần 4.3.1 

4.5.2.3 Phần thu 

      Tại phần thu, ta dùng bộ tách sóng photodiode p-i-n ñể tách sóng trực 

tiếp tín hiệu. Sau ñó, tín hiệu sẽ ñược ñưa vào bộ lọc thông thấp có tần số 

cắt rateBitfc −= *75.0  ñể lọc nhiễu. Photodiode có hệ số chuyển ñổi 

quang ñiện khoảng 0.92A/W. 
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Hình 4.7.Sơ ñồ mạng phân phối 

4.5.3.Các kết quả thu ñược sau khi mô phỏng 

Các thông số của hệ thống:  

*Các tham số nhập vào giống như ở mục [4.3] 

* Khoảng cách lớn nhất mỗi tuyến 20 km 

* Công suất phát từ -4 dBm – 6 dBm 

* Tốc ñộ truyền tiêu biểu 155Mbps, 625 Mbps, 2.5 Gbps. 

* Bước sóng : 1550 nm  

* Số kênh : 1 kênh.quang            

Bảng 4.1.Bảng thông số khi thay ñổi công suất phát 
TP với tốc ñộ 

155Mbps 
PT 

(dBm) Q PR Log(BER)

-4 3.53 -32.5 -4.70 
-3.5 3.98 -32.05 -4.46 
-3 4.46 -31.57 -5.41 

-2.5 5.01 -31.5 -6.58 
-2 5.63 -30.7 -8.04 

-1.5 6.31 -30 -9.85 
-1 7.07 -29.56 -12.12 
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-0.5 7.90 -29.05 -14.96 
0 8.80 -28.55 -18.46 

0.5 9.90 -28.05 -22.82 
1 11.12 -27.557 -24.26 

1.5 12.42 27.05 -35.02 
2 13.88 -26.55 -43.40 

2.5 15.50 -26.057 -53.84 
3 17.31 -25.5 -66.80 

3.5 19.32 -25.057 -82.92 
4 21.55 -24.55 -94.64 

4.5 24.03 24.05 -100.22 
5 26.78 -23.557 -103.57 

5.5 29.81 -23.05 -110.00 
6 33.18 -22.557 -115.96 

 

Bảng 4.2. Bảng thông số khi thay ñổi công suất phát PT với tốc ñộ 

625Mbps 
PT Q Log(BER) 
-4 0.00 0.00 

-3.5 0.00 0.00 
-3 2.19 -1.85 

-2.5 2.46 -2.17 
-2 2.78 -2.57 

-1.5 3.12 -3.05 
-1 3.50 -3.66 

-0.5 3.93 -4.33 
0 4.42 -5.32 

0.5 4.96 -6.47 
1 5.50 -7.89 

1.5 6.24 -9.68 
2 6.99 -11.89 

2.5 7.83 -14.64 
3 8.76 -18.05 
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3.5 9.80 -22.29 
4 10.97 -27.57 

4.5 12.24 -34.07 
5 13.67 -42.14 

5.5 15.25 -52.09 
6 16.99 -59.35 

 

Bảng 4.3.Bảng thông số khi thay ñổi công suất phát PT với tốc ñộ 2.5 

Gbps 

PT Q Log(BER) 
-4 0 0.00 

-3.5 0 0.00 

-3 0 0.00 

-2.5 0 0.00 

-2 0 0.00 

-1.5 0 0.00 

-1 0 0.00 

-0.5 0 0.00 

0 0 0.00 

0.5 2.27 -0.95 

1 2.55 -1.28 

1.5 2.85 -2.68 

2 3.17 -3.14 

2.5 3.53 -3.70 

3 3.92 -4.38 

3.5 4.34 -5.16 

4 4.78 -6.08 

4.5 5.2 -7.14 

5 5.74 -8.35 

5.5 6.24 -9.69 

6 6.75 -12.01 



-21- 

4.5.3.1.Một số hình ảnh mô phỏng 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Hình 4.18.Hình ảnh giản ñồ mắt với công suất phát 6 dBm, 

tốc ñộ bit 2.5 Gbps 

  
Hình 4.9.Hình ảnh giản ñồ mắt với công suất phát 6 dBm, 

tốc ñộ bit 155 Mbps 

     

Hình 4.15.Hình ảnh giản ñồ mắt với công suất phát 6 dBm, tốc ñộ bit 

625Mbps 
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Hình 4.21. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất phát và hệ số 

phẩm chất Q với công suất phát từ -4 ñến 6 dBm, tốc ñộ bit 155 

Mbps; bước sóng 1550 nm 

 
 

 

Hình 4.22.Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất phát và tỉ lệ lỗi bit 
với công suất phát từ -4 ñến 6 dBm, tốc ñộ bit 155 Mbps ; bước sóng 

1550 nm 
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Hình 4.23. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất thu và tỉ lệ lỗi bit 

với công suất phát từ -4-6 dBm, tốc ñộ bit 155 Mbps ; bước sóng 

1550 nm 

 

Hình 4.24. Sự thay ñổi của Q theo công suất phát và các biểu ñồ mắt 
tại máy thu tương ứng với 3 tốc ñộ bit khác nhau và các công suất 

phát khác nhau 
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Hình 4.25.Quan hệ giữa BER và công suất tại máy thu ứng với 3  tốc 

ñộ bit khác nhau và các biểu ñồ mắt tại máy thu trong 3 trường hợp 

tại các ñộ nhạy máy thu khác nhau 

4.5.3.3.Kết luận  

 Khi công suất phát tăng dần lên, mỗi lần 0.5 dBm, từ giản ñồ mắt, 

ta vẽ ñược ñồ thị giữa công suất phát PT  và hệ số phẩm chất Q của tuyến 

thông tin quang. Từ hình 4.22 chúng ta thấy rằng với công suất phát càng 

tăng thì hệ số phẩm chất của tuyến cũng tăng theo và ngược lại. Khi tăng 

công suất phát tại thiết bị phát quang mỗi lần lên 0.5dBm ta thu ñược kết 

quả từ giản ñồ mắt, thông qua giản ñồ mắt ta vẽ ñược ñồ thị công suất 

phát PT và tỷ lệ lỗi bit BER. Từ hình 4.23 chúng ta thấy rằng với công 

suất phát càng nhỏ thì tỷ lệ lỗi bit BER càng lớn và ngược lại khi công 

suất phát PT càng lớn thì tỷ lệ lỗi bit của hệ thống càng nhỏ. . 
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 Từ hình 4.24 ta thấy muốn tăng hệ số phẩm chất của hệ thống tức 

là giảm tỉ lệ lỗi bit BER ta có thể tăng công suất phát, ñồng thời ứng với 

cùng một công suất phát hệ thống có tốc ñộ bit càng cao thì có hệ số 

phẩm chất càng nhỏ tức là tỉ lệ lỗi bit BER tăng. Điều này là do các hệ 

thống tốc ñộ cao chịu nhiều ảnh hưởng của tán sắc và khi tốc ñộ bit càng 

cao thì băng thông yêu cầu phải càng rộng làm cho các loại nhiễu ñều 

tăng lên.  

 Hình 4.25 biểu diễn quan hệ giữa tỉ lệ lỗi bit BER và công suất tại 

ñầu vào máy thu của hệ thống tương ứng với các tốc ñộ bit là 

155Mb/s(STM-1), 625Mb/s (STM-4) và 2,5Gb/s(STM-16). Ta thấy ñể 

ñạt ñược cùng một tỉ lệ lỗi bit BER thì công suất tại ñầu vào máy thu 

cuối tuyến tương ứng với tốc ñộ bit cao hơn phải lớn hơn. Dựa vào ñồ thị 

ta có thể tìm ra ñược ñộ nhạy của máy thu quang tùy thuộc vào BER cho 

phép của hệ thống.  

4.6. Kết luận chương  

         Trên cơ sở truyền tín hiệu với khoảng cách cố ñịnh nhưng thực 

hiện thay ñổi công suất phát thì nhận ñược ñáp ứng của hệ thống thông 

qua hệ số phẩm chất của mạch, tỉ lệ lỗi bít và giản ñồ mắt. Từ những kết 

quả thu ñược của mỗi lần thay ñổi ñược ghi lại và biểu diễn trên ñồ thị 

có thể làm cơ sở cho việc thiết kế một mạng thông tin quang trong thực 

tế. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Với mong muốn ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng 

và hiệu quả trong quá trình thiết kế hệ thống mạng truy cập quang 

FTTH, luận văn ñã xây dựng và ñã ñưa ra mô hình thiết kế thành công 

mạng quang ñến tận hộ gia ñình FTTH cho 80000 thuê bao của thành 

phố Đà Nẵng. Việc ứng dụng mô hình mạng quang thụ ñộng PON với 

những ưu ñiểm vượt trội về tốc ñộ, băng thông cũng như chất lượng sẽ 

hứa hẹn sự phát triển vượt bậc cho mạng băng thông rộng, ñáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của khách hàng ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và 

trong các thành phố lớn nói chung. Mặt khác, thông qua luận văn cũng 

ñã giới thiệu tổng quan về phần mềm mô phỏng Optiwave; cách xây 

dựng, thiết kế mạng thông tin sợi quang và khảo sát chất lượng của mạng 

thông tin sợi quang bằng phần mềm, từ ñó tạo ñiều kiện thuận lợi trong 

việc triển khai mạng vào thực tế. 

    Luận văn chỉ mới nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền dẫn một bước 

sóng ñơn nên tốc ñộ mạng và số lượng thuê bao vẫn còn chưa hoàn 

thiện. Trong tương lai, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ñể phát 

triển hệ thống WDM truyền dẫn nhiều bước sóng. Lúc ñó, việc mở rộng 

mạng, tăng số thuê bao  sẽ trở nên dễ dàng hơn và việc cung cấp các dịch 

vụ băng rộng cho các thuê bao cũng trở nên ña dạng hơn, ñáp ứng nhu 

cầu phát triển ngày càng cao của nhân dân các TP lớn mà cụ thể ở ñây là 

thành phố Đà Nẵng. 

 
       Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành ñề tài, tác giả ñã ñược 

GVC.TS Nguyễn Văn Tuấn nhiệt tình hướng dẫn, em xin chân thành 

cảm ơn sự giúp ñỡ quý báu của thầy. Mặc dù rất cố gắng, song do hạn 

chế về tài liệu nghiên cứu và khả năng bản thân nên luận văn không 

tránh khỏi những sai sót nhất ñịnh. Em kính mong nhận ñược những góp 

ý từ các thầy cô và các bạn ñể luận văn ngày càng hoàn thiện hơn. 


