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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người về trao 

đổi thông tin ngày càng lớn. Để đáp ứng những nhu cầu đó, đòi hỏi 

mạng lưới viễn thông phải có tốc độ cao, dung lượng lớn. Các hệ 

thống truyền dẫn điện ngày càng rơi vào trạng thái “bão hòa”, hay 

nói cách khác tốc độ của môi trường truyền dẫn điện chỉ nằm trong 

một giới hạn cho phép. Trong khi đó, yêu cầu truyền dẫn của các 

mạng lưới viễn thông ngày nay đã lên đến hàng Tb/s và thậm chí 

hơn. Việc ra đời mạng truyền dẫn quang với băng thông gần như vô 

hạn đã phần nào đáp ứng được nhu cầu đó. Bên cạnh đó thông tin vô 

tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội ngày nay. 

Sự gia tăng liên tục của các thiết bị di động và không dây cùng với 

nhu cầu về các dịch vụ băng rộng đã tạo áp lực phải tăng dung lượng 

của các hệ thống vô tuyến. 

Để kết hợp ưu điểm của mạng truy nhập vô tuyến là tính linh 

hoạt và ưu điểm của hệ thống thông tin sợi quang là mạng băng 

thông rộng,  một kĩ thuật truy nhập vô tuyến mới được nghiên cứu và 

phát triển là kĩ thuật truyền sóng vô tuyến qua sợi quang (Radio over 

Fiber). Kĩ thuật này được xem như là kĩ thuật truy nhập vô tuyến 

băng rộng trong tương lai. 

Hiện nay trong hệ thống thông tin sợi quang, sự tán sắc đã dần 

dần được khắc phục nhờ kết hợp sử dụng sợi quang đơn mode với 

sợi quang tán sắc dịch chuyển. Do vậy, việc bù tổn hao công suất 

trên đường truyền để nâng cao được cự ly truyền dẫn từ trung tâm 

điều khiển đến trạm gốc kết hợp với các kỹ thuật tách sóng khác 

nhau đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu trong các công trình 
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nghiên cứu về các tuyến thông tin quang. Vấn đề này có thể được 

giải quyết bằng nhiều giải pháp khác nhau.  

Vì vậy, khi chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp, em đã lựa 

chọn tìm hiểu về các kĩ thuật này với tên đề tài là “Nghiên cứu nâng 

cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn trong hệ thống RoF sử dụng 

EDFA và các loại máy thu khác nhau” nhằm nghiên cứu tìm hiểu 

sâu hơn về các kỹ thuật tách sóng kết hợp với khuếch đại EDFA để 

nâng cao chất lượng tín hiệu trong hệ thống RoF. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu, tính toán mô hình của hệ thống truyền dẫn vô 

tuyến qua sợi quang RoF, so sánh đánh giá các đặc tính kỹ thuật 

trong hệ thống RoF sử dụng các loại máy thu khác nhau, có và không 

có sử dụng khuếch đại EDFA, từ đó tìm ra các thông số tối ưu để hệ 

thống đạt chất lượng tốt nhất. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các kỹ thuật điều chế và giải điều chế trong hệ 

thống RoF, các kỹ thuật tách sóng dùng các loại máy thu khác nhau 

khi có sử dụng khuếch đại EDFA 

b. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu hệ thống truy nhập vô tuyến băng rộng. 

Đề tài tập trung nghiên cứu về các kỹ thuật tách sóng trong hệ 

thống RoF như tách sóng trực tiếp (IM-DD), tách sóng Coherenc có 

và không có sử dụng EDFA, so sánh đánh giá các đặc tính kỹ thuật 

của các hệ thống nói trên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt của luận văn là kết hợp 

nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng để làm rõ nội dung đề tài. Cụ thể 
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như sau: 

-Tìm hiểu và phân tích các kĩ thuật tách sóng trong RoF khi 

không sử dụng EDFA 

-Tìm hiểu và phân tích kĩ thuật tách sóng trong RoF khi có sử 

dụng EDFA. 

-Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Matlab, Visual basic) để 

mô phỏng một tuyến RoF sử dụng các kiểu tách sóng nói trên khi có 

và không có sử dụng EDFA. 

-So sánh đặc tuyến kỹ thuật của từng hệ thống và đánh giá kết 

quả đạt được. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu 

luận văn gồm 4 chương như sau: 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG RoF 

Chương này sẽ trình bày tổng quan lý thuyết về RoF, các kỹ 

thuật điều chế tại đầu phát, các kỹ thuật tách sóng tại đầu thu và một 

số ứng dụng của RoF. 

Chương 2: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG CÁC 

LOẠI MÁY THU KHÁC NHAU 

Chương này sẽ trình bày về các loại máy thu trong hệ thống 

RoF là máy thu tách sóng trực tiếp IM-DD và máy thu tách sóng kết 

hợp Coherence. Mỗi loại sẽgiới thiệu về cấu hình hệ thống, các ưu 

nhược điểm, các vấn đề quan tâm để hệ thống RoF công tác ổn định. 

Ngoài ra đối với máy thu tách sóng kết hợp còn trình bày về các kỹ 

thuật điều chế Coherence. 

Chương 3: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG CÁC 

LOẠI MÁY THU KHÁC NHAU KẾT HỢP EDFA 
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Nội dung chương này sẽ trình bày về khuếch đại quang EDFA 

và hệ thống RoF sử dụng máy thu tách sóng kết hợp có khuếch đại 

EDFA cũng như các vị trí đặt bộ khuếch đại EDFA trên đường 

truyền RoF. 

Chương 4: SO SÁNH ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

TRONG HỆ THỐNG RoF DÙNG CÁC LOẠI MÁY THU KHÁC 

NHAU VÀ EDFA 

Nội dung chương này sẽ trình bày việc xây dựng mô hình hệ 

thống RoF sử dụng máy thu Coherence kết hợp khuếch đại quang 

EDFA bằng cách sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng hoạt động 

của hệ thống RoF thông qua việc đánh giá các thông số SNR và BER 

của đường truyền. Từ đó lựa chọn phương án tốt nhất. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tài liệu nghiên cứu được tham khảo là những bài báo, các 

luận văn thạc sĩ từ các trường đại học của các quốc gia khác trên thế 

giới, cùng với các trang web tìm hiểu. Luận văn chắc chắn không 

tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của Hội đồng 

để luận văn trở thành một công trình thực sự có ích. 

CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ RoF 

1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Chương này sẽ trình bày một số nội dung bao gồm: 

- Tổng quan lý thuyết về RoF như định nghĩa RoF, các đặc 

điểm của RoF, kiến trúc mạng RoF và kỹ thuật truyền dẫn RoF. 

- Các kỹ thuật điều chế tại đầu phát, các kỹ thuật tách sóng tại 

đầu thu. 

- Một số ứng dụng của RoF trong các mạng WLAN, mạng di 

động tế bào, thông tin vệ tinh và các dịch vụ di động băng rộng.  
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1.2. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN SÓNG VÔ 

TUYẾN QUA SỢI QUANG RoF 

1.2.1. Khái niệm RoF 

1.2.2.  Kiến trúc mạng RoF  

a. Mobile Host (MH) 

b. Base Station (BS) 

c. Central Station (CS) 

d. Tuyến sợi quang 

1.2.3. Các đặc điểm của RoF 

1.3.KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN RoF 

1.3.1. Sơ đồ hệ thống truyền dẫn RoF 

1.3.2. Các kỹ thuật điều chế tại đầu phát  

a. Kỹ thuật điều chế trực tiếp  

b. Kỹ thuật điều chế ngoài (External Modulation) 

1.3.3. Các  kỹ thuật tách sóng tại đầu thu 

a. Kỹ thuật tách sóng trực tiếp 

b. Kỹ thuật tách sóng coherence 

1.4.  MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA RoF  

1.4.1. Mạng tế bào  

1.4.2. Thông tin vệ tinh 

1.4.3.Các dịch vụ băng rộng di động 

1.4.4. Mạng cục bộ không dây (WLAN) 

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2  

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY 

THU KHÁC NHAU 

2.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG  
Chương này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến hệ 

thống RoF sử dụng các loại máy thu khác nhau như: 

- Máy thu tách sóng trực tiếp: Giới thiệu về máy thu IM-DD, 

các ưu, nhược điểm, cấu hình hệ thống RoF IM-DD và các vấn đề 

quan tâm để hệ thống RoF IM-DD công tác ổn định. 

- Máy thu tách sóng kết hợp: Giới thiệu về máy thu 

Coherence, cấu hình hệ thống RoF dùng máy thu Coherence, các kỹ 

thuật điều chế Coherence, các loại máy thu quang Coherence và các 

yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống RoF Coherence. 

2.2. HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG MÁY THU TÁCH SÓNG 
TRỰC TIẾP (IM-DD) 

2.2.1. Giới thi ệu 
2.2.2. Đặc điểm 
2.2.3.  Cấu hình hệ thống RoF IM-DD 
a. Khối thiết bị đầu cuối phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống RoF IM-DD 
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Khối thiết bị đầu cuối phát làm nhiệm vụ nhận tín hiệu vào 

dạng điện, biến đổi ra tín hiệu quang để truyền vào sợi quang. Nó 

bao gồm 4 khối con là ghép kênh miền điện, mã hóa, tầng kích và 

nguồn phát quang E/O. 

b. Khối thiết bị đầu cuối thu 

Thiết bị đầu cuối thu quang làm nhiệm vụ nhận tín hiệu quang 

từ sợi quang để biến đổi trở lại dạng tín hiệu điện đúng như dạng ở 

phía máy phát và đưa đến các thuê bao. Nó bao gồm 5 khối con là 

nguồn thu quang O/E, bộ quyết định, bộ tách xung clock, bộ giải mã 

và bộ tách kênh.  

c. Trạm lặp repeater 

Trạm lặp repeater có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu đến mức đủ 

lớn bù đắp sự suy hao của tín hiệu truyền trên tuyến sợi quang dài. 

Có hai dạng trạm lặp đường dây là trạm lặp tái sinh 3R và trạm lặp 

bộ khuếch đại quang. 

d. Máy thu quang IM-DD 

2.2.4 Các vấn đề quan tâm để hệ thống IM-DD công tác ổn 

định 

a. Ảnh hưởng của điều chế nguồn không hoàn hảo 

b. Ảnh hưởng của nhiễu dòng tối 

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ  

d. Ảnh hưởng của sự hóa già 

e. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) 

g. Độ nhạy của bộ thu quang 

h. Tỷ số bit lỗi BER  

2.3 HỆ THỐNG RoF DÙNG MÁY THU TÁCH SÓNG K ẾT 

HỢP (COHERENCE) 

2.3.1 Giới thi ệu 
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2.3.2 Cấu hình hệ thống RoF Coherence 

a. Phía phát 

Phần phát gồm: bộ điều khiển, laser bán dẫn, bộ điều chế tín 

hiệu, ngoài ra có thể thêm bộ khuếch đại công suất, bộ điều khiển 

công suất khi cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Sơ đồ khối hệ thống thông tin quang Coherence 

Laser bán dẫn hoạt động ở chế độ đơn mode có độ rộng phổ 

hẹp, thường là loại DFB có độ rộng phổ ≤ 0.1 nm, loại laser có bộ 

cộng hưởng ngoài hoặc laser cách tử có độ rộng đường ≈ 10 ÷ 100 

MHz. Các LED và laser đa mode không thích hợp vì độ rộng đường 

phổ của nguồn phải hẹp hơn độ rộng băng tần của tín hiệu. Nguồn 

laser cần phải đặt trong một hộp ổn nhiệt, nhiệt độ của nó được điều 

khiển trong vòng 0,010C để đảm bảo ổn định tần số. 

b. Phía thu 

Đây là phần phức tạp nhất trong các mắt xích của hệ thống và là 

đặc trưng của hệ thống thông tin quang Coherence, nó bao gồm: bộ trộn 

quang, laser dao động nội, photodiode tách sóng, bộ khuếch đại, bộ lọc 

thông nhiễu, bộ giải điều chế ở trung tần và tầng quyết định.  



9 

 

2.4. CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ COHERENCE TRONG HỆ 

THỐNG RoF 

2.4.1. Kỹ thuật điều chế ASK 

2.4.2. Kỹ thuật điều chế FSK 

2.4.3. Kỹ thuật điều chế PSK 

2.4.4. Kỹ thuật điều chế PolSK 

2.5. MÁY THU QUANG COHENRENCE 

2.5.1. Nguyên lý hoạt động 

2.5.2. Các kỹ thuật tách sóng 

a. Tách sóng đồng tần (Homodyne) 

b. Tách sóng đổi tần 

2.6. CÁC LOẠI MÁY THU COHERENCE 

2.6.1. Máy thu đổi tần đồng bộ ASK 

2.6.2. Máy thu đồng tần ASK 

2.6.3. Máy thu đổi tần đồng bộ PSK 

2.6.4. Máy thu đồng tần PSK 

2.6.5. Máy thu đổi tần đồng bộ FSK 

2.6.6. Máy thu đổi tần không đồng bộ ASK 

2.6.7. Máy thu đổi tần không đồng bộ FSK 

2.6.8. Máy thu đổi tần không đồng bộ DPSK 

2.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG RoF 

COHERENCE 

2.7.1. Nhiễu pha 

2.7.2. Nhiễu cường độ 

2.7.3. Mất phối hợp phân cực 

2.7.4. Tán sắc 

2.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 3 

 NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG MÁY THU 

COHERENCE KẾT HỢP EDFA 

3.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Trong chương này sẽ trình bày những nội dung như sau: 

- Giới thiệu về khuếch đại quang EDFA, nguyên lý của 

khuếch đại quang EDFA, cấu trúc hoạt động của EDFA, các đặc tính 

kỹ thuật của EDFA. 

- Trình bày hệ thống RoF sử dụng máy thu tách sóng kết hợp 

có khuếch đại EDFA, xây dựng công thức tính BER, SNR của hệ 

thống RoF 

- Xác định vị trí đặt bộ EDFA trên đường truyền tương ứng 

với các phương án PA_OACR, BA_OACR, LA_OACR. 

3.2. TỔNG QUAN VỀ KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA  

3.2.1.Giới thi ệu về khuếch đại quang EDFA 

3.2.2. Nguyên lý khuếch đại quang EDFA 

a. Sơ đồ cấu trúc bộ khuếch đại quang EDFA 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Mô hình tổng quát bộ khuếch đại quang EDFA 

b. Nguyên lý hoạt động của EDFA 

3.2.3 Các đặc tính kỹ thuật của bộ khuếch đại quang 

EDFA 

a. Hệ số khuếch đại  
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b. Nhiễu trong EDFA 

c. Đặc tính công suất ra 

3.2.4 Các vị trí đặt EDFA trong hệ thống RoF 

a. Trường hợp BA (đặt ngay sau máy phát) 

b. Trường hợp PA (đặt ngay trước máy thu) 

 c. Trường hợp LA (đặt giữa đường truyền) 

3.2.5 Ưu điểm và nhược điểm của EDFA  

a. Ưu điểm  

b. Nhược điểm  

3.2.6 Ứng dụng của EDFA 

3.3. HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG MÁY THU COHERENCE 

KẾT HỢP KHUẾCH ĐẠI EDFA 

3.3.1. Hệ thống RoF sử dụng máy thu tách sóng kết hợp 

Coherence không có khuếch đại EDFA 

3.3.2. Hệ thống RoF sử dụng máy thu tách sóng kết hợp 

Coherence có khuếch đại EDFA 

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

 

CHƯƠNG 4 

SO SÁNH ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH K Ỹ THUẬT TRONG HỆ 

THỐNG RoF DÙNG CÁC LOẠI MÁY THU KHÁC NHAU VÀ 

EDFA 

4.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Nội dung chương 4 sẽ trình bày những vấn đề sau: 

- Xây dựng mô hình hệ thống RoF sử dụng máy thu 

Coherence kết hợp khuếch đại quang EDFA nhằm nâng cao khoảng 

cách truyền dẫn và chất lượng tín hiệu.   
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- Viết và cho chạy chương trình bằng MatLab để vẽ các đồ thị 

biểu diễn đặc tính của hệ thống như BER, SNR của các loại máy thu 

tách sóng trực tiếp DD và máy thu tách sóng kết hợp Coherence theo 

khoảng cách truyền dẫn của hệ thống, công suất quang bộ dao động 

nội. 

- Xây dựng mô hình tính toán, so sánh và đánh giá các phương 

án truyền dẫn có sự phối hợp giữa khuếch đại quang EDFA và máy 

thu Coherence: PA-OACR, BA- OACR và LA-OACR ở tốc độ 

nhiều Gbit/s trên cơ sở khảo sát qui luật biến thiên của tỉ số tín hiệu 

trên nhiễu điện (eSNR) theo khoảng cách truyền dẫn, từ đó xác định 

hiệu quả của từng phương án.  

4.2. THIẾT KẾ TUYẾN TRUYỀN DẪN RoF  

 

Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống RoF khi dùng khuếch đại EDFA 

4.2.1. Hệ thống RoF khi không dùng EDFA 



13 

 

 

Hình 4.2. Lưu đồ thuật toán tính BER theo khoảng cách truyền dẫn D 

 

Hình 4.3 SNR tổng của tám kĩ thuật giải điều chế Coherence và  

kĩ thuật giải điều chế trực tiếp trong hệ thống DRoF theo khoảng 

cách truyền dẫn D  
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Từ đồ thị 4.3 có thể thấy rằng ở khoảng cách D từ 50km đến 

90km thì tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR của các loại máy thu tách 

sóng kết hợp Coherence đều cho chất lượng tín hiệu >10dB. Với 

máy thu tách sóng trực tiếp DD thì ở khoảng cách D>80km thì SNR 

<10dB. Điều này được giải thích là với khoảng cách truyền dẫn lớn 

(từ 80km trở lên) thì sử dụng máy thu DD không đạt yêu cầu cho 

phép. Như vậy ở khoảng cách từ 50km đến 75km thì sẽ dùng máy 

thu DD, còn ở khoảng cách lớn hơn thì nên dùng máy thu tách sóng 

kết hợp Coherence. 

 

 

Hình 4.4. BER của hai kĩ thuật giải điều chế trong hệ thống RoF 

theo khoảng cách truyền dẫn D 

Hình 4.4 trên biểu diễn đặc tuyến BER theo khoảng cách D 

của hai kĩ thuật giải điều chế ASK-HE-SYN và ASK-HE-ASYN. 

Máy thu tách sóng kết hợp CDR cho độ nhạy cao hơn so với máy thu 

tách sóng trực tiếp DDR trong điều kiện cùng công suất phát PTX  và 

cùng khoảng cách D vì sử dụng laser dao động nội có công suất PLO 

ở máy thu Cohernce có tác dụng như một bộ tiền khuếch đại nên 

BER của máy thu ASK-HE-SYN và máy thu ASK-HE-ASYN đều 

thấp so với đặc tuyến của máy thu ASK-DD. Vì thế đường đặc tuyến 

BER của máy thu ASK-DD không nằm trong vùng biểu diễn trên đồ 
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thị này do BER của nó quá cao tương ứng với khoảng cách truyền 

dẫn từ 80km đến 160km. Ngoài ra, đặc tuyến BER của máy thu 

ASK-HE-SYN thấp hơn so với ASK-HE-ASYN vì độ nhạy máy thu 

đổi tần đồng bộ cao hơn máy thu đổi tần không đồng bộ khoảng 

0.5dB. 

 

 

Hình 4.5. BER của tám kĩ thuật giải điều chế  

Coherence trong hệ thống RoF theo khoảng cách truyền dẫn D 

Đặc tuyến BERcao nhất là của ASK-HE-ASYN và FSK-HE-

ASYN và thấp nhất là của PSK-HO. Các đường đặc tuyến ASK-HE-

ASYN, DPSK, PSK-HO cách nhau 10km, chẳng hạn như tại vị trí 

D=60km đối với đường ASK-HE-ASYN, vị trí D=71km đối với 

đường DPSK, vị trí D=84km thì BER của 3 đường này đều bằng 10-

14. Như vậy khi tăng khoảng cách truyền dẫn thì hầu hết các phương 

pháp giải điều chế đều không đáp ứng tỉ lệ lỗi bit BER. Lúc này yêu 

cầu đặt ra là phải sử dụng máy thu OACR.  
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4.2.2 Hệ thống RoF khi dùng EDFA 

 

Hình 4.6. BER của tám kĩ thuật giải điều chế Coherence theo độ 

khuếch đại G 

Hình 4.6 cho thấy BER của tám kĩ thuật giải điều chế 

Coherence khi sử dụng EDFA. Nhận thấy BER của kĩ thuật giải điều 

chế PSK-HO cho BER thấp nhất tốt nhất (BER-PSK-HO) và khi sử 

dụng kĩ thuật giải điều chế ASK-HE-ASYN và FSK-HE-ASYN cho 

BER cao nhất xấu nhất (BER-ASK-HE-ASYN=BER-FSK-HE-

ASYN). Khi lân cận giá trị G=20dB, cả tám kĩ thuật giải điều chế 

Coherence có dùng EDFA đều cho kết quả BER đạt giá trị thấp nhất 

ứng với từng đường cong tương ứng với khoảng cách truyền dẫn 

D=120km và công suất bộ dao động nội của máy thu OACR PLO=-

5dBm.   

Nhìn vào chùm đồ thị, ta thấy do các phương pháp giải điều 

chế khác nhau cho kết quả chênh lệch khác nhau. Chẳng hạn để đạt 

được BER trong dải cho phép của hệ thống thông tin quang đường 

trục (10-9  -10-14) với khoảng cách D =120km thì ở phương pháp giải 

điều chế PSK-HO chỉ cần đặt công suất dao động nội PLO tại máy thu 

= -5dBm. Tuy nhiên lúc đó tất cả bảy phương pháp giải điều chế 

khác đều không đạt yêu cầu vì BER quá lớn. Trong thực tế, PLO nằm 

trong dải giá trị tiêu biểu của 1 laser diode (-5dBm đến 5dBm). Do 
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đó, luận văn sẽ khảo sát các trường hợp còn lại, với các giá trị PLO 

khác nhau thích hợp, sao cho với khoảng cách D=120km và công 

suất máy phát PTX=-5dBm như trên thì BER nằm trong khoảng giá trị 

yêu cầu (10-9 – 10-14). 

 

 

Hình 4.7 BER của bảy kĩ thuật giải điều chế Coherence theo độ 

khuếch đại Gvới PLO=0dBm 

 

 

Hình 4.8 BER của bảy kĩ thuật giải điều chế Coherence theo độ 

khuếch đại Gvới PLO=3dBm 
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4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HI ỆU 

TRONG HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG MÁY THU 

COHERENCE KẾT HỢP EDFA ĐẶT TẠI CÁC V Ị TRÍ KHÁC 

NHAU TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN 

4.3.1 Ý tưởng 

So với hệ thống IM-DD, hệ thống Coherence có những ưu 

điểm nổi trội như khả năng tự lựa chọn kênh quang trong môi trường 

đa kênh, khả năng nâng cao độ nhạy và tăng cự ly truyền dẫn. Nhưng 

khi cự ly này lớn, vượt quá khả năng làm việc của máy thu 

Coherence thì cần lắp đặt thêm bộ khuếch đại EDFA để bù tổn hao 

công suất trên đường truyền, kéo dài cự ly truyền dẫn. Tuỳ theo vị trí 

của EDFA trên đường truyền mà hệ thống Coherence được chia 

thành 3 phương án lần lượt là khuếch đại phát BA (Boost Amplifier), 

tiền khuếch đại PA (Preamplifier) và khuếch đại đường truyền LA 

(Line Amplifier). Mỗi một phương án đều có những ưu nhược điểm 

riêng và phạm vi ứng dụng nhất định. Trong luận văn này xin đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn trong hệ thống 

RoF bằng cách so sánh, đánh giá các phương án truyền dẫn có sự 

phối hợp giữa khuếch đại quang EDFA và máy thu Coherence: PA-

OACR, BA- OACR và LA-OACR ở tốc độ nhiều Gbit/s trên cơ sở 

khảo sát qui luật biến thiên của tỉ số tín hiệu trên nhiễu điện (eSNR) 

theo khoảng cách truyền dẫn, từ đó xác định hiệu quả của từng 

phương án. 
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4.3.2 Kết quả mô phỏng  

 

Hình 4.7 SNR của máy thu OACR tương ứng với 3 vị trí đặt bộ 

EDFA là PA, BA, LA theo khoảng cách truyền dẫn D 

SNR của máy thu trong phương án PA_OACR hoạt động ở 

điều kiện nhiễu phách vì trong vùng G=(10-20)dB, nhiễu phách dao 

động nội – tự phát là nhiễu trội. Vì vậy SNR của nó bằng giới hạn 

nhiễu phách. 

 Cùng một khoảng cách truyền dẫn thì tỉ số tín hiệu trên nhiễu 

SNR của phương án LA_OACR cao hơn hai phương án BA, PA vì 

với bộ khuếch đại EDFA đặt giữa đường truyền yêu cầu cần hệ 

thống bơm và giám sát từ xa nên hiệu quả đường truyền cao hơn.Tuy 

nhiên với sử dụng phương án PA, BA thì hệ thống dễ vận hành, bảo 

quản và giá thành hạ, như vậy tùy thuộc vào yêu cầu của người sử 

dụng sẽ chọn phương án tốt nhất. 

 



20 

 

 

Hình 4.8 SNR của máy thu OACR tương ứng với 3 vị trí đặt bộ 

EDFA là PA, BA, LA theo công suất dao động nội P_LO 

Nhìn hình 4.8 thấy với cùng một khoảng cách truyền dẫn 

D=60km, công suất phát PTX =-5dBm thì khi tăng công suất bộ dao 

động nội PLO, SNR của máy thu trong các phương án đều tăng, tuy 

nhiên phương án LA-OACR vẫn tăng nhiều nhất. 

 

Hình 4.9 SNR của máy thu OACR tương ứng với 3 vị trí đặt bộ 

EDFA là PA, BA, LA theo hệ số khuếch đại G 

Nhận thấy rằng tại khoảng cách 80km và công suất phát -

5dBm thì tỉ số tín hiệu trên nhiễu khi đặt máy thu OACR tại vị trí LA 

đạt giá trị cực đại khi G  =19dB. Tuy nhiên khi G càng tăng, nhiễu 

trong OACR cũng tăng theo và làm cho SNR của các phương án 

trong máy thu OACR giảm dần. 
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Hình 4.10 Quan hệ giữa SNR theo d trong phương án PA_OACR với 

các hệ số khuếch đại khác nhau 

Ở phương án BA_OACR ta không thể tăng G được vì sẽ gây 

hiện tượng méo phi tuyến do công suất đưa vào sợi quá lớn.  

Ở phương án PA_OACR việc tăng G không mang lại hiệu quả 

vì máy thu đã làm việc trong điều kiện nhiễu phách tối ưu của nó.  

 

 

Hình 4.11 Quan hệ giữa SNR theo d trong phương án LA với các hệ 

số khuếch đại  khác nhau 

Khi tăng G trong phương án LA thì đường đặc tuyến dời sang 

bên phải và tỉ số eSNR của máy thu ở phương án LA càng tăng. 

Chẳng hạn  đường cong LA:G=25dB  cho tỉ số eSNR cao hơn đường 

cong LA:G=15dB đúng bằng 11 dB (tương ứng với một cự ly). 
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Nghĩa là nó cho phép tăng khoảng cách truyền dẫn lên khoảng 18 

km. 

Qua khảo sát ta thấy việc dùng phương án LA khi tăng G đem 

lại hiệu quả cao. Tuy nhiên vì nó phải dùng nguồn bơm từ xa nên cần 

bước sóng bơm 1480nm gần với bước sóng làm việc của hệ thống 

(1550nm) để giảm tổn hao công suất nguồn bơm trên sợi. Điều này 

làm đặc tính nhiễu của EDFA xấu hơn so với khi dùng bước sóng 

bơm 980nm.  

Từ đây ta rút ra các kết quả sau:  

+ Khi EDFA đặt càng gần máy phát (d1 càng nhỏ) thì SNR 

càng tăng vì lúc đó công suất nhiễu quang ASE ở đầu ra EDFA càng 

bị giảm trên đường truyền làm cho các thành nhiễu điện liên quan 

đến nó cũng bị giảm theo, trong khi đó công suất quang truyền từ 

máy phát đến máy thu vẫn không đổi (không phụ thuộc vào vị trí  

EDFA), nghĩa là SNR tăng. 

+ Tuy nhiên nếu giữ nguyên công suất máy phát thì khi EDFA 

được đưa đến quá gần máy phát sẽ làm cho công suất tại đầu ra 

EDFA (tức là công suất đưa vào sợi) sẽ vượt quá giới hạn cho phép, 

sinh hiện tượng phi tuyến trong sợi. Hơn nữa khi đặt EDFA gần máy 

phát thì việc nâng cao tỉ số tín hiệu trên nhiễu không còn cải thiện 

nhiều, đặc biệt là ứng với khoảng cách truyền dẫn càng lớn.  

+ Từ đây suy ra với giá trị tiêu biểu của EDFA G=(15-30)dB 

đặt EDFA cách máy phát một khoảng d5010d1 )..( −=   đều cho tỉ 

số tín hiệu trên nhiễu gần như tốt nhất khi khoảng cách truyền dẫn 

lớn.  

Việc chọn cụ thể vị trí đặt EDFA trong khoảng này chỉ còn 

phụ thuộc vào địa hình thực tế lắp đặt và thuận tiện cho việc vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng về sau. 
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4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này đã so sánh và mô phỏng về các loại máy thu tách 

sóng trực tiếp và tách sóng kết hợp khi có và không có sử dụng 

khuếch đại EDFA và rút ra nhận xét như sau: 

+ Với máy thu tách sóng trực tiếp DDR thì đường đặc tuyến 

có độ dốc gấp đôi so với các loại máy thu khác khi khoảng cách 

truyền dẫn càng tăng. Do đó tỉ số eSNR của nó giảm nhanh theo D 

và giá trị BER không đạt giá trị yêu cầu khi D tăng. 

+ Với máy thu tách sóng kết hợp CDR thì ở khoảng cách ngắn vẫn 

cho chất lượng tín hiệu tốt đảm bảo BER đạt yêu cầu. Tuy nhiên khi 

D tăng thì máy thu CDR vẫn không đảm bảo hiệu quả. 

+ Với máy thu OACR khi xét đến vị trí đặt bộ EDFA trên 

đường truyền thì cả ba phương án đều cho eSNR cao và giải pháp đề 

xuất ở đây là sử dụng phương án LA vì có sử dụng nguồn bơm bên 

ngoài và hệ thống giám sát từ xa. Vì thế eSNR tăng và BER đảm bảo 

đạt yêu cầu khi D tăng.  

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

1. KẾT LUẬN 

Luận văn đã đưa ra những phương pháp so sánh, đánh giá hệ 

thống RoF khi sử dụng các loại máy thu khác nhau kết hợp khuếch 

đại EDFA. Khi khoảng cách truyền dẫn nhỏ (dưới 50km) thì nên sử 

dụng máy thu tách sóng trực tiếp DDR; khi khoảng cách lớn hơn 

(50-80km) nên sử dụng máy thu tách sóng kết hợp CDR; và nếu 

khoảng cách truyền dẫn lớn trên 100km thì máy thu OACR là một 

giải pháp tốt. Bên cạnh đó, khi sử dụng máy thu OACR, ứng với 

từng công suất thu nhận được nên điều chỉnh độ khuếch đại của 
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OACR đến giá trị thích hợp để BER của hệ thống đạt giá trị nhỏ 

nhất. Ngoài ra vị trí đặt bộ khuếch đại EDFA khi sử dụng máy thu 

OACR cũng rất quan trọng, vì sẽ quyết định chất lượng tín hiệu của 

hệ thống qua tỉ số SNR và tỉ số BER. Trên cơ sở phân tích và tính 

toán mô phỏng, luận văn đã xác định được các phương án truyền dẫn 

tối ưu nhằm nâng cao chất lượng hệ thống trong các trường hợp cụ 

thể tương ứng với yếu tố ban đầu và điều kiện đặt ra như tốc độ bit, 

cự ly truyền dẫn, công suất tối đa đưa vào sợi quang để tránh hiệu 

ứng phi tuyến trong sợi, hệ số khuếch đại và đặc tính nhiễu của bộ 

khuếch đại EDFA... Bài toán có thể được ứng dụng hiệu quả trong 

công tác thiết kế lắp đặt và vận hành mạng nhằm nâng cao chất 

lượng tín hiệu truyền dẫn. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Có nhiều hướng để làm đề tài hoàn chỉnh và có nội dung 

phong phú hơn như sau: 

 (1) Hiện nay kỹ thuật DWDM đang được sử dụng rộng rãi và 

mang lại hiệu quả cao. Vì thế chúng ta có thể tham khảo và phát triển 

nghiên cứu theo hướng này để tăng hiệu quả của hê thống. 

(2) Hoặc tìm hiểu những ứng dụng của kỹ thuật RoF vào các 

mạng truy nhập khác hoặc có thể tìm hiểu sâu hơn về các kỹ thuật 

trong một mạng truy nhập để bổ sung cho các ứng dụng của mạng 

truy nhập. Và khi một kỹ thuật có nhiều ứng dụng trong thực tế thì ý 

nghĩa của kỹ thuật đó càng lớn.  

 


