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VISPĀRĒJAIS DARBA RAKSTUROJUMS 

 

Tēmas aktualitāte 

 

 Šobrīd pasaulē notiek milzīga informācijas pārraides apjoma palielināšanās un tam 

atbilstoša telekomunikāciju tīklu attīstība. Savukārt, lai nodrošinātu informācijas ātrdarbīgu 

pārraidi, ir nepieciešams attīstīt augstas kvalitātes nākošās paaudzes optiskos tīklus (NGON). 

Optiskās pārraides sistēmas jau kopš pašiem pirmsākumiem ir spējušas piedāvāt jaunas iespējas 

pārraidāmas informācijas apjoma palielināšanai, kas ir nosacīts ar optiskās šķiedras plašo 

darbības frekvenču joslu. Rezultātā, šķiedru optiskās pārraides sistēmas (ŠOPS) ir kļuvuši par 

vienu no svarīgākajām telekomunikāciju hierarhijas sastāvdaļām, kuru integrācija ar 

eksistējošām tehnoloģijām veicina strauju optisko tīklu attīstību un plašu ieviešanu visās 

telekomunikāciju nozarēs. 

Šobrīd šķiedru optikas pārraides sistēmas infrastruktūra attīstās divos virzienos. 

Pamattehnoloģijas ir viļľu garuma blīvēšana (WDM) un optiskā laika blīvēšana (OTDM), kas 

nodrošina efektīvāku tīklu infrastruktūras ekspluatāciju [28, 65]. WDM gadījumā katram 

kanālam tiek izmantots savs viļľa garums no kopējās sistēmas frekvenču joslas, savukārt, 

OTDM kanāli tiek apvienoti laika apgabalā, izmantojot daudzas laikspraugas [29]. Pamatojoties 

uz WDM sistēmas iespēju izmantot OTDM tehnoloģiju WDM pilnveidošanai (pārraidāmas 

informācijas apjoma palielināšana sistēmā), ir iespējama izvēle ieviešanai gan eksistējošos, gan 

nākotnes optiskajos tīklos [48, 54].  

 Eksistējošās WDM sakaru sistēmas ar pārraides ātrumu līdz 10 Gbit/s kanālā izmanto 

optiskā signāla intensitātes modulācijas un ar bez atgriešanās pie nulles (NRZ) kodēšanas 

formātu. Lai būtu iespējams palielināt pārraides ātrumu virs 10 Gbit/s kanālā ir nepieciešams 

izmantot lāzera avota ārējo modulāciju un optiskā čirpa kontroli. Tādas realizācijas nosauca par 

nākošas paaudzes sistēmām. Pārraides ātrums tādās sistēmās nav precīzi definēts un 

Starptautiskās Elektrosakaru Savienības (ITU) rekomendācijas vēl joprojām nepārtraukti 

papildinās. 

  

Darba mērķis un uzdevumi  

 

Ľemot vērā šķiedru optikas straujo attīstību un plašo ieviešanu telekomunikāciju nozarē, 

rodas nepieciešamība meklēt jaunus risinājumus pārraidāmās informācijas apjoma palielināšanai, 

izmantojot tieši WDM sakaru sistēmas. 

Minēto iemeslu dēļ promocijas darba mērķis bija izpētīt un novērtēt pārraidāmās 

informācijas apjoma palielināšanas iespējas WDM sakaru sistēmās gan jaunās paaudzes 

tīklos, gan eksistējošā ŠOPS infrastruktūrā.  

Lai sasniegtu minēto mērķi bija nepieciešams atrisināt šādus pamatuzdevumus: 

1. Veikt literatūras analīzi un noteikt WDM tehnoloģijas attīstības tendences un 

ierobežojošos faktorus.  

2. Izvēlēties matemātisko modeli WDM sakaru sistēmas simulācijas shēmas realizācijai.   

3. Novērtēt nelineāro optisko efektu (NOE) izpausmi optiskajās šķiedrās.  

4. Izmantojot zināmās signāla kodēšanas (NRZ, RZ un Duobinary) metodes, novērtēt 

iespēju izveidot kombinētu augsta blīvuma HDWDM sakaru sistēmu.  

5. Izveidot eksperimentālu WDM sakaru sistēmas praktisko maketu ar plašām iespējām un 

veikt iegūto rezultātu iespējamo salīdzinošo analīzi ar teorētiski izrēķinātajiem datiem. 

6. Izveidot rekomendācijas HDWDM sakaru sistēmas kvalitatīvai realizācijai ar pārraides 

ātrumu 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā.      

 

Pētījumu metodika 

 Izvirzīto uzdevumu risināšanai un analīzei ir izmantoti gan teorētiski aprēķini, gan 

eksperimentāli mērījumi. Teorētiskajā daļā ir veikta matemātiskā modeļa izvēle, pamatelementu 



 

 

atlase un WDM simulācijas shēmas realizācijas ar 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s pārraides 

ātrumu kanālā. Eksperimentālajā daļā ir veikta HDWDM sakaru sistēmas izpēte ar 2.5 Gbit/s un 

10 Gbit/s pārraides ātrumiem kanālā un to parametru detalizēta analīze. 

 

Pētījumu rezultāti un zinātniskā novitāte 

 

 Darba rezultātā jaunieguvums ir tā gaitā izstrādātās rekomendācijas WDM sakaru 

sistēmas ITU G.694.1 frekvenču plāna pilnveidošanai. Ir izstrādāta kombinēta HDWDM sakaru 

sistēma un atrasti minimāli pieļaujamie frekvenču intervāli sistēmās ar 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 

40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. Izstrādātās rekomendācijas ir derīgas komerciāli jau 

izmantotajās, kā arī jaunajās WDM sakaru sistēmās. Promocijas darba izstrādes laikā tika iegūti 

šādi galvenie rezultāti: 

1. Tika konstatēts, ka ITU G.694.1 rekomendācijā nav uzrādīti pārraides ātrumi kanālā 

izvēlētājiem centrālajiem viļľu garumiem. Darbā ir atrasts minimāli atļautā frekvenču 

intervāla lielums WDM sistēmās ar 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s pārraides ātrumu 

kanālā, kas ļauj palielināt kopējo pārraides ātrumu ŠOPS.  

2. Ir izpētīta Kerra un Ramana izkliedes nelineāro fizikālo efektu iespējamā iedarbība 

HDWDM sistēmās ar 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. 

Noteikts, ka tieši Kerra efekti galvenokārt ierobežo pārraides ātrumu šajās sistēmās, jo, 

samazinot frekvenču intervālu, pieaug jauno izveidoto nevēlamo harmoniku iedarbība uz 

pārraidāmo signālu.  

3. Intensitātes un fāzes modulācijas metožu izmantošanas iespēju novērtējums 40 Gbit/s 

HDWDM sistēmās parāda, ka fāzes modulācijas formāts ir drošāks un ir iespējams 

sasniegt 40 km pārraides attālumu ar 50 GHz frekvenču starpkanālu intervālu. 

4. Ir konstatēts, ka telekomunikāciju tīklu operatori, veidojot WDM sakaru sistēmas, 

paaugstina sistēmas kopējo pārraides ātrumu pakāpeniski pēc pārraidāmas informācijas 

apjoma pieprasījuma palielināšanās. Pēc sistēmas pilnveidošanas, veidojas kombinēta 

WDM sakaru sistēma ar dažādiem pārraides ātrumiem (2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s vai 40 

Gbit/s), savādāku kodēšanas formātu (NRZ, RZ avi Duobinary) un atšķirīgu frekvenču 

intervālu (12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz, 100 GHz). Blīva signālu izvietošana šķiedrā 

noved pie spektra pārklāšanās un signālu raksturojumu degradēšanās. Rezultātā, lai 

nodrošinātu kombinēto WDM sakaru sistēmas stabilu darbību (katra signāla BER < 10
-9

), 

kanālu intervālam jābūt virs 25 GHz, izmantojot 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. 

Savukārt, kombinētajā WDM sistēmā ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanāla stabilas 

darbības nodrošināšanai frekvenču intervālu ir jāpalielina līdz 50 GHz. 

 

Darba praktiska vērtība 

 

1. Darbā iegūtie rezultāti tika izmantoti SIA „TELE2” un VAS „Lietuvos Energija” šķiedru 

optikas pārraides sistēmu optimizācijai. Līdz CWDM sistēmai modernizēts SIA 

„TELE2” vienkanālu šķiedru optiskais riľķis Rīgas robežās un līdz HDWDM sistēmai 

uzlabota VAS „Lietuvos Energija” šķiedru optiskā DWDM cilpa starp Klaipēdu, 

Paľevežu, Viļľu un Kauľu.      

2. Ir izveidots HDWDM sakaru sistēmas makets ar maināmiem elementu parametriem. 

Rezultātā ir iespējams adaptēt eksistējošas telekomunikāciju operatoru ŠOPS un veikt 

pētījumus par WDM sistēmas efektīvu modernizēšanu nākotnē.    

3. Izstrādāto eksperimentālo HDWDM sakaru sistēmas maketu var pilnveidot un paplašināt 

līdz pat 160 Gbit/s pārraides ātrumam kanālā, kas domāts tālākiem pētījumiem.  

 

Aizstāvamās tēzes 

1. ITU G.694.1 frekvenču plāna rekomendācijā ir definēts minimālais starpkanālu intervāls 

WDM sakaru sistēmās 12.5 GHz, nenorādot konkrētus pārraides ātrumus kanālā. Darbā ir 



 

 

pierādīts, ka katram pārraides ātrumam no 2.5 Gbit/s līdz 40 Gbit/s ir jāievēro savs 

noteikts minimālais starpkanālu intervāls, kas nodrošina pieļaujamo kļūdu (BER < 10
-9

).  

2. Kopējo pārraides ātrumu WDM sakaru sistēmās ir iespējams palielināt pakāpeniski, ja 

izmanto kombinēti dažādus sistēmas parametrus (pārraides ātrums, kodēšanas formāts, 

modulācijas veids) katrā kanālā.  

 

Rezultātu aprobācija starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publikācijas 

 

Promocijas darba galvenie rezultāti tika apspriesti četrās starptautiskajās zinātniskās 

konferencēs un  četrās inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencēs, kā arī atspoguļoti deviľās 

publikācijās zinātniskajos izdevumos:  

1. V. Bobrovs, G. Ivanovs. Parameter Evaluation of a Dense Optical Network. Electronics 

and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2006. No 4, pp 51-54. ISSN 1392-

1215. 

2. Bobrovs V., Makovejs S., Porins J., Ivanovs G. Demonstration and Analysis of Dual 

Nature of Stimulated Raman Scattering in Fiber Optical Communication Systems// 

Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2007. - Vol. 1. - pp. 26-37. ISSN 

0868-8257. 

3. Bobrovs V., Ivanovs G., Porins J. Influence of nonlinear optical effects on the NRZ and 

RZ modulation signals in WDM systems// Electronics and Electrical Engineering, 2007. - 

Vol. 4. - pp. 55-58. ISSN 1392-1215. 

4. Bobrovs V., Ivanovs G. Investigation of mixed data rate and format transmission in 

WDM networks// Electronics and Electrical Engineering, 2008. - Vol. 4. - pp. 63-66. 

ISSN 1392-1215.  

5. Bobrovs V., Ivanovs G. Comparison of different modulation formats and their 

compatibility with WDM transmission system// Latvian Journal of Physics and Technical 

Sciences, 2008. - Vol. 2. - pp. 6-21. ISSN 0868-8257. 

6. Bobrovs V., Ivanovs G. Investigation of Minimal Channel Spacing in HDWDM 

Systems// Electronics and Electrical Engineering, 2009. - Vol. 4. - pp. 53-56. ISSN 1392-

1215. 

7. Bobrovs V., Jelinskis J., Ivanovs G., Lauks G. Research of traffic management in FTTx 

optical communication systems// Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 

2009. - Vol. 2. - pp. 41-55. ISSN 0868-8257. 

8. Bobrovs V., Ozolins O., Ivanovs G. Investigation into the potentialities of quasi-

rectangular optical filters in HDWDM systems// Latvian Journal of Physics and 

Technical Sciences, 2010. - Vol. 1. - pp. 13-25. ISSN 0868-8257. 

9. Bobrovs V., Ozolins O., Ivanovs G., Porins J. Realization of HDWDM transmission 

system // International Journal of Physical Sciences, 2010. - Vol. 3. - pp. 1.-16. ISSN 

1992-1950.  

 

Promocijas darba rezultāti izstrādes laikā tika izmantoti vairāku projektu pētījumu daļas 

realizācijai:  

 

1.  „Perspektīvo optiskās blīvēšanās elementu izpēte un metroloģija”, Nr. U7104, RTU; 

2.  „Ultraīso impulsu tehnoloģijas optisko sakaru spektrālās blīvēšanās sistēmās”, Nr. 

01.0844, LZP; 

3.  „Nelineāru efektu novērtējums WDM sistēmās”, Nr. R7214, RTU;  

4.  „ Ātrdarbīgo optisko blīvēšanas sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums”, Nr. R7365, 

RTU; 

5.  „Modernu optisko sakaru sistēmu izpēte un to elementu izstrāde”, Nr. 96.0490, LZP; 

6.  „Daudzviļľu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas”, Nr. 01.0844, LZP; 

7.  „Trafika apvienošanas izpēte „IP virs WDM tīklos””, Nr. ZP 2008/16, RTU; 



 

 

8.  „Trafika vadības izpēte „dzīsla līdz mājai” optiskajā sakaru sistēmā”, Nr. ZP 2007/13, 

RTU; 

9.  „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas”. Valsts pētījumu programmas novirziens - 

elektrosakaru sistēmu drošums un drošība, Nr. V7408.1, RTU; 

10.  „Optiskā signāla polarizācijas stāvokļa noteikšanas metodes ŠOPS”, Nr. ZP2009/6, 

RTU;  

11.  „Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmu ieviešanas izpēte”, Nr. 

EEZ09AP-42/09, EEZ grants.  

 

 Ir iesniegts patenta pieteikums “Viļľgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma ar šaurjoslas 

filtru”, 28.12.2009, P-09-240. 

 

Darba apjoms un struktūra 

 

Promocijas darba apjoms ir 146 lappuses. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, 

izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. 

Ievadā ir pamatota veikto pētījumu aktualitāte un noteikts promocijas darba virziens.  

 Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas šķiedru optikas pārraides sistēmas attīstības tendences 

(tīklu klasifikācija, pamatkomponentes, eksistējošo un jaunu tehnoloģiju pamatīpašības) un ir 

veikta salīdzinoša analīze starp eksistējošām sistēmām. Rezultātā ir formulēts promocijas darba 

mērķis un uzdevumi, zinātniskais jaunieguvums, kā arī sniegts pētījuma pamatvirzienu 

raksturojums.  

 Darba otrajā nodaļā ir izvēlētas optiskās blīvēšanas sakaru sistēmas komponentes un 

novērtēti galvenie lineārie un nelineārie optiskie efekti, kuri ietekmē pārraidāmā signāla kvalitāti. 

Nodaļā ir aprakstīti izvēlētie WDM sakaru sistēmas elementi: optiskais raidītājs, optiskā šķiedra, 

optiskais pastiprinātājs, dispersijas kompensatori, optiskais filtrs un optiskais uztvērējs, ka arī 

novērtēti WDM sistēmas veiktspējas analīzes kritēriji. 

 Trešajā nodaļā ir izveidota WDM sakaru sistēmas simulācijas shēma un ir izvēlēta un 

aprakstīta tās risināšanas matemātiskā metode. 

Ceturtajā nodaļā ir veikta WDM sakaru sistēmas darbības modelēšana, izmantojot 

eksistējošo un jauno ŠOPS infrastruktūru, ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā. Ir izpētīta 

stimulētās Ramana izkliedes duālā daba, ka arī Kerra efektu ietekme uz NRZ, RZ un Duobinary 

intensitātes modulācijas signāla formātiem. Tika konstatēts, ka līdz šim izmantotā optiskā signāla 

intensitātes modulācija nav efektīva sistēmās ar 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, jo nelineāro 

optisko efektu ietekme ir atkarīga no optiskā signāla intensitātes. Ir novērtēta iespēja izmantot 

optiskā signāla fāzes modulācijas formātu sistēmās ar 40 Gbit/s pārraides ātrumi kanālā. Īpašs 

akcents autora darbā tika pievērsts kombinētas WDM sakaru sistēmas realizācijas izpētei ar 2.5 

Gbit/s un 10 Gbit/s pārraides ātrumiem kanālos. Rezultātā ir atrasti minimāli atļautie frekvenču 

intervāli šim režīmam.   

Darbā piektajā nodaļā ir izveidots eksperimentālais HDWDM sakaru sistēmas makets ar 

iespējām mainīt kanāla intervālu, pārraides ātrumu, un signālu centrālās frekvences trešajā 

optiskajā logā. Ir veikta nepieciešamo mēriekārtu atlase un izvēlēta mērīšanas metodika atbilstoši 

sistēmas veiktspējas analīzes kritērijiem. Ir veikts praktisko un simulācijas rezultātu 

salīdzinājums un analīze. 

 Nobeigumā ir apkopoti un pamatoti promocijas darba galvenie secinājumi, kā arī 

turpmākie pētījuma virzieni.   

 Pielikumā ir pievienotas tehniskās specifikācijas eksperimentos izmantotajām 

mēriekārtām un elementiem. 

 

 

 

 



 

 

DARBA ATSEVIŠĶO NODAĻU IZKLĀSTS 

 

Pirmā nodaļa 

 

 Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas šķiedru optikas pārraides sistēmu attīstības tendences 

(tīklu klasifikācija, pamatkomponentes, eksistējošo un jaunu tehnoloģiju pamatīpašības) un ir 

veikta salīdzinošā analīze starp eksistējošām sistēmām. Rezultātā ir formulēts promocijas darba 

mērķis un uzdevumi, zinātniskais jaunieguvums, kā arī sniegts pētījuma pamatvirzienu 

raksturojums.   

Kopumā informācijas pārraides tīklus klasificē kā piekļuves, lauku un pamattīklus [51]. 

Šī ir ērtākā klasifikācija, kas tiek veikta atkarība no pārraides attāluma. Piekļuves tīkli, kas ir 

telekomunikāciju tīklu hierarhijas pašā apakšā, tiek raksturoti ar mijiedarbi starp dažādām tīklu 

tehnoloģijām, kas veidotas, izmantojot visdažādākās pārraides vides (vara vadi, bezvadu, optiskā 

šķiedra). Šobrīd, visplašāk izplatīti piekļuves tīkli ar vara kabeļiem, kas rada „pudeles kakla” 

efektu informācijas pārraidei. Ieviešot pasīvā optiskā tīkla tehnoloģiju (PON), būtu iespējams 

atrisināt pārraidāmā datu apjoma pieauguma problēmu, papildus piedāvājot daudz lielāku 

pārraides ātrumu, salīdzinājumā ar standarta vītā pāra tehnoloģijām [32, 64, 66]. Pieprasījums 

pēc pārraides ātruma un frekvenču joslas pieaug katru gadu, un vara kabeļi vairs nespēj to 

nodrošināt. Savukārt, optiskā šķiedra teorētiski var nodrošināt summāro pārraides ātrumu kabelī 

lielāku par 100 Tbit/s [2]. Tieši tāpēc ŠOPS tehnoloģija ar katru gadu attīstās arvien straujāk.  

2007. gada beigās vairāk nekā 29 milj. abonentu izmantoja pasīvā optiskā tīkla pieslēgumus [21]. 

Prognozēts, kā 2012. gadā abonentu skaits jau sasniegs 100 miljonus [47].  

Pamattīkli ir veidoti uz optiskām pārraides tehnoloģijām, kur pārraides attālums ir lielāks 

par 100 km un raksturojas ar punkts-punkts pārraidi un specializētu komponenšu 

raksturlielumiem, izmantojot dažādus šķiedru tipus: ar nobīdīto (DSF) un kompensējošo 

dispersiju (DCF) [31]. Jauno optisko tīklu izveide un esošo tīklu uzlabošana nodrošinās trafika 

pieaugumu visās tīkla daļās (arī piekļuves un lauku), tas, savukārt, palielinās gala aparatūras 

skaitu. 2005. gadā gala aparatūras skaits pārsniedza 50 miljonus, bet jau 2010. gadā beigās to 

skaits tiek prognozēts ap 14 miljardiem [22]. Lielākā daļa no nākotnes datu pakalpojumiem būs 

uz IP bāzēti servisi: teledarbs, video konferences vai e-apmācība, kuru realizēšanai būs 

nepieciešama ciešāka sadarbība starp eksistējošiem protokoliem un fizisko pārraides slāni, kas 

veidots, izmantojot šķiedru optiskas pārraidi.  

Tālāk nepieciešams novērtēt optisko signālu pastiprināšanas tehnoloģijas, kas var tiek 

realizētas, izmantojot optisko pusvadītāju pastiprinātāju (SOA), vai pastiprinātāju ar retzemju 

elementu leģētu šķiedru (erbijs, holmijs, samārijs, telūrijs) vai inducētas izkliedes bāzes 

pastiprinātāju [5]. Visi šie pastiprināšanas paľēmieni balstās uz atšķirīgiem fizikāliem 

mehānismiem. Šobrīd visvairāk izmantoti EDFA optiskie pastiprinātāji, jo eksistējošās ŠOPS 

darbojas optiskās šķiedras minimāla vājinājuma diapazonā, kur vājinājums ir vienāds ar 0.16 

dB/km [45, 62]. Tādās realizācijās optiskā signāla pastiprināšanas diapazons ir ierobežots ar 35 

nm, no 1525 nm līdz 1560 nm. Lai varētu izmantot optiskās šķiedras frekvenču joslu efektīvāk; 

palielināt pastiprināšanas joslu virs 35 nm un nodrošināt lielāku kanālu skaitu, ir nepieciešams 

attīstīt jaunas uz stimulētās Ramana izkliedes vai hibrīdās (Ramana kopā ar EDFA) 

pastiprināšanas tehnoloģijas [18, 19, 23]. Ramana pastiprinātāju ieviešana eksistējošā ŠOPS 

infrastruktūrā nodrošinās ne tikai iespējamo reģenerācijas iecirkľa garuma palielināšanos, 

saglabājot signāla raksturojumus nepieciešamajā līmenī, bet arī kopējo pārraidāmās informācijas 

apjoma paaugstināšanos.  

Cits ceļš pārraidāmas informācijas apjoma palielināšanai ir izmantot efektīvāk esošo 

EDFA pastiprināšanas frekvenču diapazonu. Ekspluatācijā esošās WDM pārraides sistēmas ar 

bez atgriešanas pie nulles (NRZ) kodēšanu raksturojās ar samērā mazu spektrālo efektivitāti 

(mazāk par 0.2 bit/s/Hz). Rezultātā, reģenerācijas tehnoloģiju ieviešana sistēmā ir obligāta 

nākošās paaudzes šķiedru optisko pārraides sistēmu realizācijai, kas būtiski sadārdzinās sistēmas 

izmaksas. Savukārt, palielinot sistēmu spektrālo efektivitāti, būs iespējams izmantot jau 



 

 

eksistējošo ŠOPS infrastruktūru, neieviešot reģenerācijas tehnoloģijas. Attiecīgi, spektrālā 

efektivitāte palielināsies virs 0.2 bit/s/Hz un nodrošinās nepieciešamo pārraidāmas informācijas 

apjomu ierobežotas frekvenču joslas sistēmās [1, 59].   

Minēto procesu pielietošanai ir nepieciešama eksistējošo WDM sakaru sistēmas elementu 

nomaiľa. Ilgu laiku tiek izmantota visvienkāršākā NRZ signālu kodēšana, jo vēsturiski tā sāka 

ātrāk attīstīties un ir viegli ģenerējama salīdzinājumā ar citām. Tagad ir nepieciešams pielietot 

citus kodēšanas formātus, kuri nodrošinās pārraidāmā signāla mazāku uzľēmību pret 

starpsimbolu interferenci un nelineāriem efektiem. Tāpēc būs sasniedzami daudz stabilāki 

rezultāti augsta ātruma un augstas spektrālās efektivitātes blīvētajās WDM sistēmās. Šo iemeslu 

dēļ, kopā ar NRZ kodēšanu, ir vērts izmantot kodēšanas metodes ar atgriešanos pie nulles (RZ) 

un daudzlīmeľu (Duobinary) [14, 44, 65]. Apkopojot pētījumu rezultātus, kuros izmantoti 

pārraides ātrumi 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā atkarībā no vēlamā pārraidāmas 

informācijas apjoma, var secināt, ka 10 Gbit/s pārraides ātruma kanālā izmantošana nodrošina 

augstāku sistēmas aizsardzību pret lineārajiem un nelineārajiem optiskajiem efektiem (NOE) [42, 

43].  

Pētījumi ar WDM eksperimentālajiem maketiem var tikt iedalīti trīs grupās: pētījumi 

attiecībā uz maksimālo sistēmas pārraidāmas informācijas apjomu [24, 56], maksimālo spektrālo 

efektivitāti [6, 38, 67] un maksimālo pārraides attālumu [4, 17, 58]. Šie eksperimenti tiek saukti 

par „varoľu” pētījumiem. Maksimālās pārraidāmas informācijas apjoma pētījumi raksturojas ar 

sarežģītām pārraides tehnoloģijām [25, 36, 68]. Pētījumi par maksimālo spektrālo efektivitāti ir 

orientēti uz spektrālās efektivitātes palielināšanu virs 0.2 bit/s/Hz [27, 37, 63]. Izmantojot jaunas 

signāla modulācijas un kodēšanas formātus, augstas (virs 0.2 bit/s/Hz) spektrālās efektivitātes 

sistēmas tika iegūtas ierobežotos attālumos. Augstas sistēmu ietilpības un spektrālās efektivitātes 

vērtības ir svarīgas sistēmas realizācijai, bet, pirmkārt, ir jāievieš augsta 40 Gbit/s pārraides 

ātruma kanālā pamattīklos uz pārraides attālumiem virs 100 km, jo esošās WDM sistēmas ar 10 

Gbit/s pārraides ātrumu kanālā spēj strādāt uz attālumiem, kas sasniedz vairākus tūkstošus 

kilometru [2]. Eksperimentālie rezultāti sistēmās ar 40 Gbit/s pārraides ātrumu norāda uz šo 

sistēmu potenciālu arī ļoti garās (līdz 10 000 km) pārraides līnijās [20, 57].  

Kopumā WDM tehnoloģiju novērtēšanai ir jāpēta šādas īpašības: 

 Neatkarība no bitu pārraides ātruma, kodēšanas un modulācijas formāta. Katrā kanālā 

var tikt izmantoti dažādi pārraides ātrumi un atšķirīgi kodēšanas un modulācijas 

veidi.   

 Liela elastība, palielinot summāro pārraidāmas informācijas apjomu. Jaunie kanāli 

var tikt pievienoti pakāpeniski atbilstoši informācijas apjoma pieaugumam. 

 Optiskā laika blīvēšanas tehnoloģija var tikt izmantota katrā kanālā. Tas dod papildus 

iespējas pārraidāmās informācijas apjoma palielināšanai.    

 

Pastāv trīs pārraidāmās informācijas apjoma paaugstināšanas iespējas jau eksistējošās 

WDM sakaru sistēmās: 

1) Palielinot katra atsevišķa kanāla pārraides ātrumu virs 10 Gbit/s,  

2) Samazinot frekvenču intervālu līdz minimumam un nodrošinot katram signālam 

kļūdu koeficientu ne lielāko par 10
-9

: tādā veidā palielinot kanālu skaitu (saglabājot 

iepriekšējo pārraides ātrumu),  

3) Vienlaicīgi apvienot iepriekšminētās tehnikas un izveidot ļoti augsta blīvuma 

(HDWDM vai UDWDM) sistēmas.  

 Katrā realizācijā parādās savas īpatnības. Piemēram, lai palielinātu pārraides ātrumu 

kanālā līdz 40 Gbit/s, ir nepieciešams pilnīgi pārveidot raidītāja un uztvērēja blokus un izmantot 

līnijā dispersijas kompensācijas ierīces, kā rezultātā jāveic kompleksa sistēmas modernizācija. 

Savukārt, izmantojot pārskaľojamus lāzerus, ir iespējams nodrošināt minimāli atļauto kanālu 

intervālu jau strādājoša WDM sistēmā. Sarežģītākais variants ir vienlaicīgi apvienot abas 

iepriekšminētas realizācijas un izveidot HDWDM sakaru sistēmu.  
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1. att. Kanālu spektrālā izvietošana optiskajā šķiedrā [40] 
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 2. att. CWDM sistēmas kanālu izvietošanās spektrs G.694.2 rekomendācijā [41] 

 

Ilgu laiku, telekomunikāciju tīklu operatoriem nebija iespējams savienot dažādu ražotāju 

WDM sakaru sistēmas aparatūru, jo pārsvara atšķīrās darbības centrālie viļľu garumi. Rezultātā, 

2002. gadā vidū, ITU organizācija izstrādāja, G.694.1 rekomendāciju WDM frekvenču plāna 

izveidei [40]. 

Rekomendācijas pamatā ir kanālu plāns ar vienmērīgu nesošo frekvenču izvietojumu ar 

minimālu kanālu starpību 0,1 THz, vai 100 GHz, kas atbilst 0,8 nm viļľu garumu starpībai. 



 

 

Rezultātā, kanāli vienmērīgi aizpilda izmantoto frekvenču joslu, kas atbilst EDFA pastiprinātāja 

darbības diapazonam (skat. 1. att.). 2003. gada beigās ITU organizācija izveidoja CWDM 

sistēmas frekvenču plāna rekomendāciju (skat. 2. att.) [41]. Tāpēc, izmantojot optisko šķiedru, 

kurā ir likvidēts 1383 nm vājinājuma pīķis ir iespējams apvienot 18 kanālus ar 21 nm frekvenču 

intervālu [39]. Katrā kanālā pieļaujamais pārraides ātrums ir līdz 2.5 Gbit/s.     

 Uz dotu brīdi ITU organizācija ir izveidojusi vairākas nominālās frekvences izvietošanas  

rekomendācijas, kas ļauj klasificēt trīs tipa WDM sistēmas, maza blīvuma CWDM, augsta 

blīvuma DWDM un ļoti augsta blīvuma HDWDM vai UDWDM sistēmas 1. tabulas dati [40].  

 

1.tabula 

G.694.1 rekomendācijas WDM režģis [40] 

Nominālā frekvence, THz Nominālais viļľu garums, nm 

12.5 GHz 25 GHz 50 GHz 100 GHz , nm 

195.9375 - - - 1530.04 

195.9250 195.925 - - 1530.14 

195.9125 - - - 1530.24 

195.9000 195.900 195.90 195.9 1530.33 

··· ··· 

184.5375 - - - 1624.56 

184.5250 184.525 - - 1624.67 

184.5125 - - - 1624.78 

184.5000 184.500 184.50 184.5 1624.89 

 

Savukārt, rekomendācijās nav norādīts ar kādu pārraides ātrumu strādās WDM sistēmas 

ar nominālo frekvenci, vai tas būs 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s vai 40 Gbit/s kanālā. Mainot pārraides 

ātrumu, mainās optiska signālā spektrs. Palielinot pārraides ātrumu un samazinot impulsa 

garumu, spektrs paplašinās. Daudzkanālu sistēmas spektra pārklāšanās noved pie signāla 

kropļošanās. Savukārt, kanālu intervāla samazināšana paaugstina NOE efektu iedarbību uz 

kopējo optisko plūsmu. Robežas starp WDM sistēmas klasēm pagaidām stingri nav noteiktas. 

Tāpēc, darbā tiek piedāvāta šāda WDM sakaru sistēmu klasifikācija:   

 CWDM sistēmas, kurām ir vismaz 200 GHz starpība starp kanāliem un līdz 2.5 Gbit/s 

pārraides ātrums kanālā,  

 DWDM sistēmas, kuras nodrošina vismaz 100 GHz starp kanāliem un lielāku par 2.5 

Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, 

 HDWDM vai UDWDM sistēmas, kuras uztur starpību starp kanāliem mazāk par 100 

GHz un pārraides ātrumu lielāku vai vienādu ar 10 Gbit/s kanālā. 

 Ľemot vērā iepriekš teikto, rodas nepieciešamība meklēt jaunus risinājumus pārraidāmas 

informācijas apjoma palielināšanai.  

 

Otrā nodaļa 

 

 Darba otrajā nodaļā ir izvēlētas optiskās blīvēšanas sakaru sistēmas komponentes un 

novērtēti galvenie lineārie un nelineārie optiskie efekti, kuri ietekmē pārraidāmā signāla kvalitāti. 

Nodaļā ir aprakstīti izvēlētie WDM sakaru sistēmas elementi: optiskais raidītājs, optiskā šķiedra, 

optiskais pastiprinātājs, dispersijas kompensātori, optiskais filtrs un optiskais uztvērējs. Rezultātā 



 

 

ir izveidota WDM sakaru sistēmas simulācija shēma un ir izvēlēta tās risināšanas matemātiskā 

metode, ka arī novērtēti WDM sistēmas veiktspējas analīzes kritēriji.  

 Tālāk ir veikts WDM sakaru sistēmas elementu matemātiskais apraksts, ko pēc tam 

izmanto simulācijās. Rezultātā ir konstatēts, ka, lai nodrošinātu signāla darbības frekvenci 

lielāku par 10.5 GHz ir nepieciešama ļoti dārga elektrisko signālu apvienošanas aparatūra. 

Elektro-optiskā un opto-elektriskā bloku parametru saskaľošana un elementu īpatnību ievērošana 

ir pirmais solis WDM sistēmas izveidošanai. Tātad, elektriska signāla ģenerēšanai ir jāizmanto 

atsevišķu elektrisko signālu ģeneratoru ar iespēju mainīt darbības frekvenci un atsevišķu bitu 

skaitu. Nepārtraukta optiskā signāla veidošanai ir jāizmanto pusvadītāja lāzera avotus ar iespēju 

pārskaľot centrālo viļľa garumu un izejas optisko jaudu. Tas dos iespēju veikt pētījumus plašā 

diapazonā no 1525 līdz 1565 nm un saskaľot ar ITU rekomendācijām gan kanālu jaudas, gan 

frekvenču intervālu. Optisko impulsu ģenerēšanai ir jāizmanto MZM modulatoru, jo šī ierīce 

ienes mazākus zudumus salīdzinot ar EAM modulatoru. MZM modulatora izejas optiskā signāla 

raksturojumi ir atkarīgi no optiska signāla sākotnēja polarizācijas stāvokļa, tāpēc pieslēgšanai ir 

jāizmanto šķiedra ar signāla polarizācijas stāvokļa saglabāšanu. Rezultātā raidītāja bloks ģenerē 

vēlamo optisko impulsu secību, kas tiek ievadīta optiskajā šķiedrā. Pārraides līnija sastāv no 

vienmodu optiskās šķiedras, optiskajiem pastiprinātājiem un dispersijas kompensējošām ierīcēm. 

Uztvērēja bloks uztver optisko signālu, nofiltrē optiskos trokšľus, pārveido uz elektrisko un 

nofiltrē elektriskos trokšľus. Rezultātā, lai izrēķinātu pārraides kļūdu, ir vajadzīga uztvertā 

signāla salīdzināšana ar sākotnējo signāla formu. Šim nolūkam tiek izmantoti vairāki kritēriji: 

OSNR attiecības salīdzināšana spektrālajā diapazonā līnijas ieejā un izejā, uztvertā elektriskā 

signāla acu diagrammas pielāgošana ITU definētajai maskai, vai kļūdu koeficienta (BER) 

saskaitīšana.  

  

Trešā nodaļa 

 

 Trešajā nodaļā ir izveidota WDM sakaru sistēmas simulācijas shēma un matemātiski 

novērtēta dažādu lineāro un nelineāro efektu ietekme uz komplekso WDM sistēmas signālu, 

izmantojot nelineāro Šredingera (NLSE) vienādojumu. Matemātiskais aparāts, kurš risina šo 

vienādojumu ir realizēts modernajā OptSim programmatūrā [7, 9, 10, 11]. Ľemot vērā daudzās 

publikācijas, kurās ir aprakstīti pētījumi WDM, DWDM, HDWDM, TDM un FTTx sistēmās, arī 

mūsu gadījumā pamatā tiek izmantota OptSim programmatūra [8, 12, 13, 55].  

 NLSE vienādojums apraksta signāla izplatīšanās ierobežojumus šķiedrā, un tā analītiskais 

risinājums ir iespējams tikai specifiskiem gadījumiem [3]. Lai izpētītu lineāro un nelineāro 

efektu iedarbi uz optisko signālu šķiedrā, tiek piedāvātas dažādas skaitliskās metodes [35, 61]. 

„Sadale-Solis” Furjē metode (SSFM) ir praksē visbiežāk izmantotā, jo pieder pie pseido - 

spektrālām metodēm, kuras raksturojas ar īsu aprēķinu laiku un pietiekamu precizitāti [34, 52]. 

SSFM metodes darbība balstās uz lineāru un nelineāru efektu atsevišķu rēķināšanu līnijas 

segmentā Δz. Lai izprastu metodes būtību, NLSE vienādojumu ir jāapskata šādā diferenciālā 

formā [3]: 

 

 ,     (1) 

 

kur  ir diferenciālais operators, kas atbild par dispersiju un vājinājumu lineārā vidē: 

 

,     (2) 

 

bet  ir nelineārais operators, kas reprezentē nelineāro efektu ietekmi uz optisko signālu: 

 

.    (3) 



 

 

 

Tiek pieľemts, ka Δz garums ir pietiekoši mazs un lineārie un nelineārie efekti katrā 

atsevišķa segmenta darbojas neatkarīgi. Impulsa izplatīšanās līnijā no z līdz z + Δz apgabalam 

tiek sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā dispersija un vājinājums netiek ľemti vērā un šķiedras 

nelinearitātes nosaka optiska signāla izplatīšanās īpašības. Tā kā  operatora daba ir imagināra, 

tad signāla A (z,t) optisko fāzi ietekmē laikā atkarīgas nelinearitātes. Rezultāta veidojas 

dinamiskais čirps. Otrajā soli netiek ľemtas vērā nelinearitātes un optiskā signāla izplatīšanos 

ietekmē tikai dispersija un vājinājums. Pēc izplatīšanās Δz apgabalā optisko signālu apraksta šāds 

vienādojums [3]: 

 

.    (4) 

 

Lineārā apgabala aprēķins notiek frekvenču diapazonā, savukārt, nelineāra apgabala - 

laika diapazonā. Transformācija starp laika un frekvenču diapazonu realizējas ar diskrēto ātro-

Furjē-transformāciju (FFT). Vienādojuma (4) aproksimācija ir spēkā pie nosacījuma . 

Citos gadījumos ir iespējamas kļūdas. SSFM metodes precizitāti ir iespējams palielināt 

izmantojot segmenta Δz simetrisko sadalīšanu, kur nelinearitātes ievietotas soļa vidū [3]: 

 

. (5) 

 

Samazinot soļa Δz garumu simulācijas programmas rēķināšanas laiks palielinās, bet 

precizitāte uzlabojas. Kompromisu starp rēķināšanas laiku un precizitāti ir iespējams atrast 

kontrolējot izplatīšanās režīmu. Piemēram, kontrolējot nelineāro čirpu ΦNL, kuru ģenerē  

operators [3]:    

 

    ,     (6) 

 

Rezultātā ir iespējams novērtēt pat nelielas impulsa izmaiľas. Tā kā ΔΦNL ir atkarīgs no 

Pmax jaudas, tad soļa garumu Δz ir jāsamazina, palielinoties optiskai jaudai kanālā. Vienkanāla 

sistēmās šāds ΔΦNL = 1..3 mrad lielums nodrošina precīzus rezultātus. Šajā gadījumā Δz soļa 

garums nepārsniedz 1 km. Daudzkanālu sistēmās Δz lielumu ir jāsamazina līdz pat 1 m, atkarība 

no kanāla intervāla, jaudas un kanālu skaita [15, 26, 53]. Modernajās programmatūrās, tādas kā 

OptSim, VPIphotonics, Optiwave šie visi nosacījumi tiek ľemti vērā un programmatūra izvēlas 

Δz soļa garumu pēc iespējas mazāku, atkarībā no sistēmas sarežģītības pakāpes.  

 

3. att. WDM simulācijas shēma 



 

 

 Tālāk ir parādīta izveidotā WDM sakaru sistēmas simulācijas shēma (sk. 3. att.). ŠOPS 

sistēma satur trīs pamata daļas: raidošo daļu, šķiedru optikas līnijas daļu un uztverošo daļu. 

Raidošā daļa iekļauj elektrisko augstfrekvenču signālu ģeneratoru, kodu formētāju, nepārtraukta 

starojuma lāzera avotu un elektro-optisko Mach-Zehnder modulatoru. Šķiedru optiskā līnija satur 

standarta vienmodu šķiedru, optiskās pastiprināšanās bloku un dispersijas kompensācijas moduli. 

Uztverošā daļa ietver optisko filtru, foto uztvērēju, elektrisko filtru un BER analizatoru. 

Praktiskajā eksperimentā mēs izmantojām augstfrekvenču osciloskopu ar ITU definētajām 

maskām. Tas ir pamatots ar to, ka ŠOPS sistēmās ar pārraides ātrumu virs 1 Gbit/s saskaitīt 

kļūdas ir ļoti ilgstošs process un var aizľemt pat vairākas dienas. Tāpēc ITU organizācija 

rekomendē izmantot acu diagrammas. 

 ŠOPS sistēmas darbības kvalitātes novērtēšanai ir pietiekami izmantot divus paľēmienus. 

Viens no tiem ir signāla spektrālā analīze līnijas sākumā un beigās, ar kuras palīdzību ir 

iespējams noteikt OSNR attiecību un optiskā signāla jaudas līmeni. Un otrs ir BER lielums, kas 

konkrēti parāda ar kādu kļūdu ir uztverts signāls. Darbā veiktajos eksperimentos ir izmantoti tieši 

šie divi kritēriji, ar vienīgo nosacījumu, ka simulācijā BER tiek aprēķināts un ir noteikts konkrēts 

lielums, bet eksperimentā ir izmantotas acu diagrammas maskas, ar kuru palīdzību tiek 

konstatēts vai BER atbilst normai 10
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 [2, 60]. 

 

Ceturtā nodaļa 

 

Ceturtajā nodaļā ir veikta WDM sakaru sistēmas darbības modelēšana, izmantojot 

eksistējošo un jauno ŠOPS infrastruktūru ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā. Ir izpētītas 

stimulētas Ramana izkliedes duālā daba, ka arī Kerra efektu ietekme uz NRZ, RZ un Duobinary 

intensitātes modulācijas signāla formātiem. Tika konstatēts, ka līdz šim izmantotā optiskā signāla 

intensitātes modulācija nav efektīva WDM sistēmās ar 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, jo 

nelineāro efektu ietekme ir atkarīga no optiskā signāla intensitātes. Ir novērtēta iespēja izmantot 

optiskā signāla fāzes modulācijas formātu ar 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. Īpašs akcents 

autora darbā tika pievērsts kombinētas WDM sakaru sistēmas realizācijas izpētei ar 2.5 Gbit/s un 

10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā un rezultātā ir atrasti minimāli atļautie frekvenču intervāli.  

 Nelineāros optiskos efektus var iedalīt divos veidos. Pirmie ir Ramana un Briljuēna 

izkliedes efekti, otrie - Kerra (SPM, XPM, FWM) efekti. Mūs, galvenokārt, interesē šo nelineāro 

efektu ietekme uz optiskajiem signāliem HDWDM sakaru sistēmās, mainot pārraides ātrumu, 

kanāla intervālu un modulācijas formātu. Ir novērtēta iespēja izmantot Ramana pastiprināšanu 

eksistējošā ŠOPS infrastruktūrā ar SSMF.  

 Tālākie pētījumi ir saistīti ar Ramana izkliedes duālo dabu. Pēdējo gadu laikā ir ļoti 

daudz publikāciju par šī efekta izpēti [33, 49, 50]. Ramana šķērsrunas starp blakus kanāliem ir 

negatīvs process, bet Ramana izkliedes efektu ir iespējams izmantot optisko signālu 

pastiprināšanai [16, 30, 46]. Mūsu pētījums bija saistīts tieši ar WDM sistēmas efektīvāko 

risinājumu meklējumiem 100 km garai līnijai, izmantojot Ramana pastiprināšanu ar diviem vai 

trim ierosināšanas viļľu garumiem [2, 11].  

 Mēs izveidojām WDM sakaru sistēmu ar 16 kanāliem, jo tas ir minimālais kanālu skaits, 

kuru rekomendē  ITU organizācija savā G.694.2 standartā. Katrs kanāls satur elektriskā signāla 

ģeneratoru, elektro - optisko modulatoru un nepārtraukta starojuma lāzeru. Elektriskā signāla 

ģenerators veido bitu plūsmu, kura pēc tam tiek apstrādāta ar atbilstošu interfeisa bloku. 

Rezultātā tiek iegūta NRZ kodēšanas secība. Pēc tam notiek NRZ elektriskā signāla apvienošana 

ar lāzera avota signālu MZM modulatorā. Tādu modulācijas veidu sauc par amplitūdas 

modulāciju. Pēc raidītāja bloka visi signāli tiek apvienoti optiskajā savienotājā un izplatās no 50 

km līdz 100 km līnijas garumā. Dažādi līnijas garumi tiek ľemti tādēļ, lai varētu salīdzināt 

signālu parametrus sistēmas izejā atkarībā no tā garuma (50 km ir rekomendējams 

pastiprināšanas apgabals EDFA pastiprinātājam), pielietojot Ramana pastiprināšanos [2]. 

Izmantotai šķiedrai ir liels serdeľa efektīvais laukums 80 µm
2
, vājinājums 0.2 dB/km, dispersija 

17 ps/nm·km, dispersijas slīpums 0.07 ps/nm
2
/km, un nelineārais koeficients 2.5·10

-20
 cm/W pie 



 

 

1550 nm viļľu garuma. Kopējais signāls tiek sadalīts ar optisko filtru līnijas galā. Pēc tam, katrs 

optiskais signāls tiek detektēts ar foto uztvērēju un pārveidots elektriskajā formā un veikti 

signāla kvalitātes OSNR un BER mērījumi.   

 

Ieejas optiskā signāla spektrs Izejas optiskā signāla spektrs
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4. att. Ramana šķērstraucējumi optiskajā šķiedrā; izmantota ar 100 km garā SSMF (ieejas signāla 

jaudas līmenis ir 15 dBm un kanālu intervāls ir 100 GHz) 

 

 No iegūtajiem rezultātiem varam secināt, ka Ramana izkliedes rezultātā, enerģija 

pārpumpējas no signāla ar mazāko viļľa garumu uz signālu ar lielāko viļľa garumu. (4.) attēlā ir 

redzams, kā notiek enerģijas pārpumpēšana un maksimālā atšķirība starp signāliem sasniedza 

4.84 dBm.  

 Iegūtie izejas signālu dati apkopoti (2.) tabulā. 

 

 

 

2. tabula 

Izejas signālu jaudas līmeľi, kas parāda Ramana izkliedes ietekmi 

Kanāla Nr. Izejas jauda [dBm] Frekvence[THz] 

1 -4.98 193.0 

2 -5.42 193.1 

3 -5.8 193.2 

4 -5.92 193.3 

5 -6.13 193.4 

6 -6.55 193.5 

7 -6.89 193.6 

8 -7.21 193.7 

9 -7.7 193.8 

10 -7.78 193.9 

11 -8.28 194.0 

12 -8.26 194.1 

13 -8.41 194.2 

14 -9.31 194.3 

15 -9.38 194.4 

16 -9.82 194.5 
 

 



 

 

Ieejas optiskā signāla spektrs Izejas optiskā signāla spektrsJauda [dBm]Jauda [dBm]

Frekvence [THz] Frekvence [THz]

192.5 193.0 193.5 194.0 194.5 195.0 192.5 193.0 193.5 194.0 194.5 195.0

-5.0
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Kanāls №1 uz 193.0 THz Kanāls №8 uz 193.7 THz Kanāls №16 uz 194.5 THz 

Signāls [r.v.]

Laiks [ns]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2

BER=4.88e-027 BER=4.00e-022 BER=9.27e-035

2e-005

0

4e-005

6e-005

8e-005

0.0001

0.00012

5. att. WDM sistēma ar 16 kanāliem un 10 Gbit/s ātrumu katrā kanālā (100 GHz kanālu 

intervāls). Parādīts ieejas un izejas spektrs 50 km garai SSMF līnijai un acu diagrammas 

 

 Jāatzīmē, ka, nelineārie optiskie efekti parādās tiklīdz ieejas signāla jauda pieaug līdz 15 

dBm, un notiek enerģijas pārpumpēšanās Ramana efekta dēļ. Rezultātā signāls ar mazāko viļľu 

garumu pavājinās līdz 4.84 dB, kas ierobežo signāla kvalitatīvu uztveršanu. Lai samazinātu 

Ramana izkliedes ietekmi ir iespējams izmantot optiskā signāla vājinātājus līnijas sākumā.  

 Ramana izkliede notiek nelineāri un aptver joslu līdz 40 THz, kur izkliedes maksimums 

nobīdīts uz apmēram 13.2 THz [39]. Tāpēc ir iespējams izmantot Ramana efektu signāla 

pastiprināšanai garās līnijās, kur signāla spektra izlīdzināšana nav raidītāja, bet gan pastiprinātāja 

uzdevums. Šajā gadījumā nepieciešams, lai pastiprināšana notiktu tieši tajos signālos, kur tā 

vairāk nepieciešama. 

 Analizējot, kas notiks ar WDM sistēmas optiskajiem signāliem 50 km garas SSMF līnijas 

izejā (sk. 5. att.), un salīdzinot ieejas un izejas optiskā signāla spektrus, ir redzams, ka sistēmas 

ieejas signāla sākuma vērtība ir vienāda ar -5 dBm un ar to nepietiek, lai veidotos Ramana 

šķērstraucējumi. Neskatoties uz to, ka izejas signāla līmenis ir par 10 dB mazāks nekā ieejas, 

BER katram kanālam ir virs sliekšľa līmeľa 10
-9

.   

Acu diagramma ir ļoti efektīvs instruments pārraides līnijas signālu kvalitātes 

novērtēšanai [2]. Tās augstums ir trokšľa indikators un acu platums ir norāda uz laiciskā džitera 

klātbūtni. No (5.) attēla ir redzams, ka sistēmas pasīvās komponentes un šķiedra ir ienesušas 

izmaiľas un lai gan acu diagrammu kvalitāte ir tālu no ideāla, BER atbilst normai.    

 



 

 

Kanāls №1 uz 193.0 THz Kanāls №8 uz 193.7 THz Kanāls №16 uz 194.5 THz 

Signāls [r.v.]

Laiks [ns]
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2

BER=7.80e-006 BER=1.24e-006 BER=3.37e-007

Ieejas optiskā signāla spektrs Izejas optiskā signāla spektrs
Jauda [dBm]Jauda [dBm]

Frekvence [THz] Frekvence [THz]
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0
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6. att. WDM sistēma ar 16 kanāliem un 10 Gbit/s ātrumu katrā kanālā (100 GHz kanālu 

intervāls). Parādīts ieejas un izejas spektrs 100 km garai SSMF līnijai un acu diagrammas 

 

Kanāls №1 uz 193.0 THz Kanāls №8 uz 193.7 THz Kanāls №16 uz 194.5 THz 

Signāls [r.v.]

Laiks [ns]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2

BER=3.80e-010 BER=2.81e-010 BER=8.16e-011

Ramana pastiprināšanas līkne Izejas optiskā signāla spektrs
Jauda [dBm]Jauda [dB]

Frekvence [THZ] Frekvence [THz]

192.5 193.0 193.5 194.0 194.5 195.0 192.5 193.0 193.5 194.0 194.5 195.0
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0

0
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0.00025

 
 

 7. att. Ramana pastiprināšanas līkne, izejas optiskā signāla spektrs (100 km garā līnijā) un acu 

diagrammas. Ramana pastiprināšana ir realizēta uz 1446 nm viļľu garuma, izmantojot 800 mW 

pumpēšanas jaudu 

 



 

 

Turpmāk aplūkosim līnijas garuma ietekmi uz sistēmas izejas raksturlielumiem. 

Simulācijas ir veiktas ar 1 km soli. Rezultātā, palielinot līnijas garumu no 50 km līdz 100 km, 

būtiski mainās sistēmas raksturlielumi (sk. 6. att.), izejas signāla līmenis ir samazinājies par 10 

dBm. 

 Apkopojot izejas sistēmas raksturlielumus, ir skaidri redzams, ka WDM sistēma 

nestrādās, jo BER visiem signāliem neatbilst normai. No tā var secināt, ka WDM sistēmai ar 16 

kanāliem, 10 Gbit/s ātrumu katrā un 100 GHz frekvenču intervālu efektīvais darbības attālums ir 

ap 75 km.  

 Tālāk, mēs pielietojam Ramana pastiprinātāju ar vienu (1446 nm) pumpējošo viļľu 

garumu ar izejas jaudu 800 mW. Rezultāti ir atspoguļoti (7.) attēlā.  

  

Kanāls №1 uz 193.0 THz Kanāls №12 uz 193.55 THz Kanāls №24 uz 194.15 THz 

Signāls [r.v.]

Laiks [ns]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 0.05 0.1 0.15 0.2

BER=5.18e-010 BER=5.01e-010 BER=3.89e-010

Ramana pastiprināšanas līkne

Izejas optiskā signāla spektrs
Jauda [dBm]

Jauda [dB]

Frekvence [THz] Frekvence [THz]
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Ieejas optiskā signāla spektrs

Frekvence [THZ]
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Jauda [dBm]
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8. att. Ramana pastiprināšanas līkne, izejas optiskā signāla spektrs (100 km garā līnijā, 50 GHz 

kanālu intervāls) un acu diagrammas. Ramana pastiprināšana ir realizēta uz 1430 nm un 300 

mW, 1454 nm un 400 mW, 1460 nm un 500 mW 

  



 

 

 No grafikiem ir redzams, ka Ramana pastiprinājuma spektrs nav vienmērīgs (maks. 2 dB 

starpība), jo daži signāli pastiprināti vairāk. Tas ir tādēļ, ka tiek izmantota viena viļľa garuma 

pumpēšana, un kopējais derīgais pastiprināšanas spektrs samazinās līdz 2.5 THz. Mūsu gadījumā 

pietiekami pastiprināti tikai 10 kanāli, bet, ja kanālu skaits pieaugs, tāda pastiprināšanas shēma 

vairs nebūs efektīva. Tālāk mēs palielinājām kanālu skaitu līdz 24 un samazinājām kanālu 

intervālu līdz 50 GHz. Kombinējot vairākas pumpēšanas avotus, mainot centrālu viļľu garumu 

un izejas optisko jaudu izdevās nodrošināt vienmērīgu signālu pastiprināšanu (1 dB robežās) (8.) 

att.  

 Vienmērīga pumpēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu katram izejas signālam 

nepieciešamo jaudas līmeni. Izmantojot trīs pumpēšanas avotus uz 1430 nm, 1454 nm un 1460 

nm un atbilstošas 300 mW, 400 mW un 500 mW jaudas, tika sasniegta 24 signālu vienmērīga 

pastiprināšana 0.5 dB robežās. Katra signāla kvalitāte ir virs BER (10
-9

) normas, kas garantē 

sistēmas drošu darbību. Var secināt, ka izmantojot Ramana pastiprinātājus, nav nepieciešams 

lietot optisko šķiedru ar nobīdīto dispersiju, bet ir iespējams izmantot jau uzbūvētas ŠOPS līnijas 

ar SSMF.     

 Vēl viena iespēja pārraidāmās informācijas apjoma palielināšanai ir iespēja izmantot RZ 

un Duobinary kodēšanas formātus [2]. Tāpēc, ir izveidotas WDM sakaru sistēmas shēmas ar 

atšķirīgiem (NRZ, RZ un Duobinary) kodēšanas formātiem ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s 

kanālā. Tālāk, mēs izpētījām izveidotās shēmas pārraidāmo signālu noturību pret Kerra efektiem, 

mainot dispersijas līmeni no 17 ps/nm·km līdz 0 ps/nm·km un lāzera avota izejas jaudu no 0 mW 

līdz 100 mW. Dispersijas samazinājums līdz 0 ps/nm·km ir skaidrojams ar DSF šķiedras 

izmantošanu garajās (virs 40 km) ŠOPS [2]. Savukārt, lāzera avota izejas jauda palielināšana 

ŠOPS notiek dēļ papildus izmantotajām komponentēm līnijā, kuras samazina kopīgo optisko 

budžetu. 

 Tālāk, realizējot WDM sakaru sistēmu ar NRZ kodēšanas metodi un darbojoties nulles 

dispersijas reģionā, tika novērota augsta jaudas līmeľa papildus harmoniku rašanās, sākot no 2.5 

Gbit/s pārraides ātruma kanālā (sk. 9. att.). Palielinot pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā 

jaunizveidotās harmonikas pīķa jauda sasniedz līmeni, kad fotouztvērējs vairs nespēj precīzi 

pārveidot optisko signālu par elektrisko, un kļūdu koeficients sistēmā pieaug (sk. 9. att.).    

 

Jauda [dBm]

Frekvence [THz]

Kerra efektu ietekme NRZ gadījumā mainot dispersijas līmenī
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9. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot NRZ kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 Gbit/s 

pārraides ātrumiem, mainot dispersijas līmeni no 0 līdz 17 ps/nm·km 

 

 Paaugstinot lāzera avota izejas jaudu no 0 mW līdz 100 mW un izmantojot optisko DSF 

šķiedru ar nobīdīto dispersiju ir uzskatāmi demonstrēts kropļotais spektrs, jaunizveidotās 

nevēlamās harmonikas pīķa jauda tuvinās derīga signāla jaudai jau pie 2.5 Gbit/s pārraides 

ātrumā kanālā (sk. 10. att.). Rezultātā, tālāka pārraides ātruma palielināšana kanālā pie 100 mW 

lāzera avota izejas jaudas nav iespējama.   
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10. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot NRZ kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 Gbit/s 

pārraides ātrumiem, mainot lāzera avota izejas jaudu no 10 mW līdz 100 mW 

 

 Tālāk, NRZ kodēšanas metode tiek nomainīta ar RZ un izpētīta izveidotās sistēmas 

signālu noturība pret Kerra efektiem (mainot dispersijas līmeni no 17 ps/nm·km līdz 0 ps/nm·km 

un lāzera avota izejas jaudu no 0 mW līdz 100 mW). Rezultātā, RZ kodēšanas gadījumā, Kerra 

efektu iedarbība uz signāliem ir izteikti mazāka nekā NRZ gadījumā, bet tikai līdz 10 mW lāzera 

avota izejas jaudai. Tas ir izskaidrojams ar Kerra efektu iedarbības sliekšľa līmeľi (apmēram 10 

mW) [2].    
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11. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot RZ kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 Gbit/s 

pārraides ātrumiem, mainot dispersijas līmeni no 0 līdz 17 ps/nm·km 
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12. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot RZ kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 Gbit/s 

pārraides ātrumiem, mainot lāzera avota izejas jaudu no 10 mW līdz 100 mW 



 

 

 Palielinot lāzera avota izejas jaudu no 10 mW līdz 100 mW un mainot pārraides ātrumu 

no 2.5 Gbit/s uz 40 Gbit/s kanālā, jauno izveidoto harmoniku struktūra pilnīgi degradē sistēmas 

raksturojumus nulles dispersijas reģionā jau pie 2.5 Gbit/s pārraides ātruma (sk. 12. att.). Tas 

norāda uz RZ koda izmantošanas neiespējamību WDM sistēmās, kur ir plānots izmantot DSF 

šķiedru un vienlaicīgi palielināt gan pārraides ātrumu kanālā, gan optisko budžetu.   

 Tālāk, modernizējot WDM sakaru sistēmu, izmainījām kodēšanas formātu uz Duobinary 

un izpētījām sistēmas darbību mainot dispersijas līmeni no 17 ps/nm·km līdz 0 ps/nm·km un 

lāzera avota izejas jaudu no 0 mW līdz 100 mW. Kā redzams no grafikiem, Kerra efektu 

iedarbība uz signāliem sistēmās ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā, darbojoties nulles 

dispersijas reģionā samazinās (sk. 13. att.).    

  

Jauda [dBm]

Frekvence [THz]

Kerra efektu ietekme Duobinary gadījumā mainot dispersijas līmenī

2.5 Gbit/s pārraides ātrums 10 Gbit/s pārraides ātrums 40 Gbit/s pārraides ātrums

192.5 193 193.5 194 194.5

10

-5

-20

-35

-50

10

-5

-20

-35

-50

10

-5

-20

-35

-50

D = 0 ps/nm·km

D = 17 ps/nm·km

WDM kanāli

WDM kanāli

192.5 193 193.5 194 194.5 192.5 193 193.5 194 194.5

D = 0 ps/nm·km

D = 17 ps/nm·km

D = 0 ps/nm·km

D = 17 ps/nm·km

WDM kanāli

13. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot Duobinary kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 

Gbit/s pārraides ātrumiem, mainot dispersijas līmeni no 0 līdz 17 ps/nm·km 
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14. att. Optiskā signāla spektrs izejā, izmantojot Duobinary kodēšanas formātu pie 2.5, 10 un 40 

Gbit/s pārraides ātrumiem, mainot lāzera avota izejas jaudu no 10 mW līdz 100 mW 

 

 Ar lāzera avota jaudas palielināšanu no 10 mW līdz 100 mW optiskā signāla spektrā 

izteikti parādās daudzu pīķu struktūra (sk. 14. att.). Jauno izveidoto harmoniku maksimumi ir 

zemāki nekā NRZ un RZ gadījumos, un galvenokārt, tieši sistēmā ar pārraides ātrumu 40 Gbit/s 

kanālā.         

 Rezultātā, Duobinary kodēšanas formāts, izmantojot optiskā signāla intensitātes 

modulāciju, nodrošina labāku aizsardzību no Kerra efektiem. Modernizējot ŠOPS sistēmu, 

mainot SMF šķiedru uz DSF, Duobinary kodēšanas metode varētu būt izmantota sistēmās ar 

pārraides ātrumu no 10 Gbit/s līdz 40 Gbit/s kanālā.     

  



 

 

 
 

15. att. Optiskā signāla izejas spektri un acu diagrammas 170 km garas SSMF līnijas galā, 

izmantojot 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā ar IM (pa kreisi) un PSK (pa labi) modulācijas 

metodēm. 

 

 WDM sakaru sistēmās Kerra efektu iedarbība uz signāliem ir vairāk izteikta pie nulles 

dispersijas līmeľa. No iegūtajām spektrālajām diagrammām varam secināt, ka WDM sakaru 

sistēmas ar NRZ un RZ kodēšanas formātiem ir vairāk atkarīgas no dispersijas līmeľa un lāzera 

avota izejas jaudas salīdzinot ar WDM sistēmām ar Duobinary kodēšanu. Līdz ar to Duobinary 

kodēšanas metode var būt droši izmantota WDM sakaru sistēmās ar intensitātes modulāciju ar 

pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā.  

 Tālāk ir salīdzinātas intensitātes un fāzes modulācijas metodes izmantošanas iespējas 

WDM sakaru sistēmās ar pārraides ātrumu 40 Gbit/s kanālā. Intensitātes modulācijas gadījumā ir 

izmantota Duobinary kodēšana, jo iepriekšējā pētījumā šis formāts nodrošināja labāku 

aizsardzību no Kerra efektiem. Rezultātā tika izveidotas WDM sakaru sistēmas ar intensitātes un 

fāzes modulācijām un salīdzināti signālu raksturojumi sistēmas izejā (sk. 15. att.).  

 Tātad, pārejot no 10 Gbit/s uz 40 Gbit/s sistēmām, intensitātes modulācijas paľēmienu ir 

jāaizvieto ar optiskā signāla fāzes modulāciju. Rezultātā tiks samazināta Kerra nelineāro efektu 

iedarbība uz signāliem (signālu parametri paliek stabili) un nodrošināt nepieciešamo kļūdu 

koeficientu (BER < 10
-9

). Savukārt, fāzes modulācijas formāta izmantošana prasa papildus 

optisko elementu ieviešanu līnijā, kas būtiski sadārdzina sistēmas izmaksas. Iespējama arī cita 

alternatīva eksistējošās ŠOPS pārraidāmās informācijas apjoma palielināšanai. Mūsu risinājums 

ir atrast minimāli atļauto frekvenču intervālu WDM sistēmās ar 2.5 Gbit/s un 10 Gbit/s pārraides 

ātrumu kanālā un izmantot pēc iespējas vairāk signālus vienā šķiedrā, nemainot kodēšanas un 

modulācijas formātus un ar to realizējot ļoti blīvu HDWDM sakaru sistēmu.  

 Tālāk ir izveidotas HDWDM sakaru sistēmas ar 2.5 Gbit/s un 10 Gbit/s pārraides ātrumu 

kanālā, izmantojot signāla intensitātes modulāciju. Rezultātā ir atrasti minimāli atļautie kanālu 

intervāli izveidotajās HDWDM realizācijās. Attēlā (16.) ir demonstrētas HDWDM sakaru 

sistēmas ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā spektrālās un acu diagrammas pēc signāla 



 

 

detektēšanas. Ir redzams, ka 4 kanālu gadījumā minimāli atļautais intervāls ir 12.5 GHz vai 0.1 

nm, BER atbilst normai mazāk par 10
-9

. Palielinot kanālu skaitu līdz 8, izejas signālu kvalitāte 

pasliktinās un kanālu intervālu ir jāpalielina līdz 18.75 GHz (sk. 16. att.). Savukārt, 16 kanālu 

gadījumā veiksmīga pārraide ir iespējama tikai ar 25 GHz jeb 0.2 nm kanālu intervālu. Tas ir 

optimālais kanālu intervāls ar kuru ir iespējams blīvēt signālus WDM sistēmā ar kanālu skaitu 

vairāk par 16. Tālāka kanālu skaita palielināšana nemainīs izvēlēto frekvenču intervālu (sk. 16. 

att.). Ľemot vērā atrasto 25 GHz frekvenču intervālu ir iespējams modernizēt eksistējošās WDM 

sakaru sistēmas ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, nepalielinot pārraides ātrumu, bet 

samazinot kanālu intervālu līdz norādītai vērtībai un papildinot ar signāliem atbrīvoto frekvenču 

diapazonu, un realizēt HDWDM pārraides sistēmu.  
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16. att. 2.5 Gbit/s HDWDM sakaru sistēma ar 4/8/16 kanāliem un 12.5/18.75/25 GHz frekvenču 

intervālu. Parādītas optiska signāla izejas spektrs un acu diagrammas 40 km garā SSMF līnijā 

 

 Fundamentāls ierobežojums ātrdarbīgajās (virs 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā) 

sistēmās ir ŠOPS līnijas summāra dispersija. Bez dispersijas kompensēšanas ŠOPS darbība ar 10 

Gbit/s pārraides ātrumu kanālā ir ierobežota ar līnijas garumu no 40 km līdz 50 km [2]. Attēlā 

(17.) ir redzamas HDWDM sakaru sistēmas ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanāla acu 

diagrammas un signāla spektri sistēmas izejā pie dažādiem frekvenču intervāliem.  

 No (17.) attēla ir redzams, ka WDM sakaru sistēma ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā 

ar ITU rekomendējamo 50 GHz frekvenču intervālu varētu tikt optimizēta. Četru kanālu 

gadījumā, frekvenču intervāla samazināšana līdz 31.25 GHz nodrošina pietiekošu BER vērtību. 

Ar kanālu skaitu palielināšanu BER vērtība palielinās. Rezultātā, optimālais kanālu intervāls 

WDM sistēmās ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā ir 37.5 GHz un ir iespējams nodrošināt 

kvalitatīvu signālu pārraidi attālumā no 40 km līdz 50 km.   

 Pētījumu gaitā ir konstatēts, ka telekomunikāciju tīklu operatori, izmantojot WDM sakaru 

sistēmas aparatūru, paaugstina sistēmas kopējo pārraides ātrumu pakāpeniski, pēc informācijas 

apjoma pieprasījuma, pieliekot jaunus kanālus ar dažādiem pārraides ātrumiem (2.5 Gbit/s, 10 

Gbit/s vai 40 Gbit/s) un atšķirīgiem kodēšanas formātiem (NRZ, RZ avi Duobinary), kā arī 



 

 

izmainītu frekvenču intervālu (12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz, vai 100 GHz), kas rezultātā noved 

pie spektra pārklāšanās un signālu BER palielināšanās. Mēs novērtējām iespēju izveidot 

kombinēto HDWDM sakaru sistēmu, izmantojot dažādas signāla kodēšanas (NRZ, RZ un 

Duobinary) metodes katrā kanālā. Vienkāršota shēma ir parādīta (18.) attēlā.    
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17. att. 10 Gbit/s HDWDM sakaru sistēma ar 4/8/16 kanāliem un 31.25/37.5/37.5 GHz 

frekvenču intervālu. Parādītas optiska signāla izejas spektrs un acu diagrammas 40 km garā 
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18. att. Kombinētas WDM sakaru sistēmas shēma. Ir izmantoti intensitātes modulācijas NRZ, 

RZ un Duobinary (Duo) formāti 2.5 Gbit/s un 10 Gbit/s signālu pārraidei 
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 Kombinēta HDWDM sistēma ar NRZ-RZ-NRZ signāliem 
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19. att. 2.5 Gbit/s kombinēta HDWDM sakaru sistēma ar NRZ-RZ-NRZ signāliem un 25 GHz 

frekvenču intervālu. Parādīts optiskā signāla izejas spektrs un uztvertā elektriskā signālu acu 

diagrammas 

 

 Raidītāja bloks satur trīs apvienotus kanālus, tas ir visvienkāršākais modelis, kur starp 

diviem NRZ signāliem atrodas RZ vai Duobinary signāls. NRZ signāla formāts ir izvēlēts par 

bāzi, jo vairākums no telekomunikāciju operatoriem izvēlas tieši šo formātu. Tālāk mēs 

izpētījām kombinētas HDWDM sakaru sistēmas darbību mainot pārraides ātrumu no 2.5 Gbit/s 

līdz 10 Gbit/s kanālā un kanālu intervālu plašā diapazonā no 12.5 GHz līdz 100 GHz. Attēls (19.) 

parāda NRZ-RZ-NRZ kombinētas HDWDM sistēmas iespējas. Atspoguļota tikai sekmīgā 

signāla pārraide. Izmantotais pārraides ātrums katram signālam ir 2.5 Gbit/s. Šajā gadījumā 

minimāli atļautam kanālu intervālam ir jābūt vienādam vai lielākam par 25 GHz. Tikai tad ir 

iespējama veiksmīga (ar BER mazāku par 10
-9

)kombinētas ar NRZ-RZ-NRZ signāliem 

HDWDM sakaru sistēmas realizācija.  

 Veidojot kombinētu ar NRZ-RZ-NRZ signālu formātiem HDWDM sakaru sistēmu ar 10 

Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, ir iespējams blīvēt signālus ar 50 GHz frekvenču intervālu, jo 

izejas signālu kvalitāte atbilst BER normai (sk. 20. att.). Tālāka kanālu intervāla samazināšana 

pasliktina signālu raksturojumus. Rezultātā 50 GHz frekvenču intervāls kombinētā ar NRZ-RZ-

NRZ signālu formātiem HDWDM sakaru sistēmā ir minimālais.  

 Tālāk mēs izpētījām kombinētas ar NRZ-Duobinary-NRZ signālu formātiem HDWDM 

sakaru sistēmas darbību ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. Secināts, ka ir iespējams blīvēt 

signālus ar 12.5 GHz frekvenču intervālu ar atbilstošo BER < 10
-9

, kas ir divās reizēs kompaktāk 

nekā NRZ-RZ-NRZ gadījumā, ar to nodrošinot ļoti efektīvu spektra izmantošanu (sk. 21. att.). 
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20. att. 10 Gbit/s kombinēta HDWDM sakaru sistēma ar NRZ-RZ-NRZ signāliem un 50 GHz 

frekvenču intervālu. Parādīts optiskā signāla izejas spektrs un uztvertā elektriskā signālu acu 

diagrammas 
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 Kombinēta HDWDM sistēma ar NRZ-Duobinary-NRZ signāliem 
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21. att. 2.5 Gbit/s kombinēta HDWDM sakaru sistēma ar NRZ-Duobinary-NRZ signāliem un 

12.5 GHz frekvenču intervālu Parādīts optiskā signāla izejas spektrs un uztvertā elektriskā 

signālu acu diagrammas 

 

 Savukārt, pārraides ātruma paaugstināšana no 2.5 Gbit/s līdz 10 Gbit/s kombinētajā NRZ-

Duobinary-NRZ HDWDM sakaru sistēmā noved pie frekvenču intervāla palielināšanas līdz 

18.75 GHz, kas salīdzinājumā ar NRZ-RZ-NRZ sistēmas rezultātiem nodrošina ļoti efektīvu 

spektra izmantošanu (sk. 22. att.). 
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22. att. 10 Gbit/s kombinēta HDWDM sakaru sistēma ar NRZ-Duobinary-NRZ signāliem un 

18.75 GHz frekvenču intervālu. Parādīts optiskā signāla izejas spektrs un uztvertā elektriskā 

signālu acu diagrammas 

 

 Rezultātā, Duobinary signālu kodēšanas metode nodrošina pārraidāmā signāla labāku 

aizsardzību no Kerra efektiem salīdzinājumā ar RZ kodēšanu. Tas atļauj formēt ļoti blīvu ar 12.5 

GHz frekvenču intervālu NRZ-Duobinary-NRZ sistēmu ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. 

Savukārt, 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā gadījumā ir iespējams izmantot 18.75 GHz 

frekvenču intervālu.  

 

Piektā nodaļa 

 

Darbā piektajā nodaļā ir izveidots eksperimentālais HDWDM sakaru sistēmas makets ar 

iespējām mainīt kanāla intervālu, pārraides ātrumu un signālu centrālas frekvences trešajā 

optiskajā logā (sk. 23. att.). Nodaļas ietvaros ir veikta nepieciešamo mēriekārtu atlase un izvēlēta 

mērīšanas metodika atbilstoši sistēmas veiktspējas analīzes kritērijiem. Ir veikta praktisko un 

simulācijas rezultātu iespējamā analīze un salīdzinājums. Makets nav domāts pilnīgi visu 

simulācijas rezultātu pārbaudei. Ekonomiskie apsvērumi ļauj izveidot tikai divu kanālu (divi 

regulējamie lāzeri) sistēmu ar 12.5 Gbit/s maksimālo pārraides ātrumu katrā. 



 

 

PPG – elektriska signāla ģenerators,

NRZ – kodu formētājs,

MZM – modulators,

SSMF – standarta vienmodu šķiedra,

PIN – foto uztvērējs,

OSA – optiska signāla spektra analizators,

BER – acu diagrammas analizators,

EDFA – optiskais pastiprinātājs. 
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23. att. Eksperimentāla HDWDM sistēma 

2.5 Gbit/s WDM sistēma ar 50 GHz kanālu intervālu 

Izejas optiskā signāla spektrs 

pēc optiska savienotājaJauda [dBm]

Frekvence [THz]
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24. att. 2.5 Gbit/s WDM sakaru sistēmas ar 50 GHz frekvenču intervālu eksperimentālo un 

simulācijas shēmas rezultātu salīdzinājums  

 

 Tālāk mēs salīdzinājām izveidotā maketa un simulācijas shēmas funkcionēšanu lineārajā 

un nelineārajā darbības režīmos. Lineārā darbības režīma nodrošināšana atbilst ITU 



 

 

rekomendācijām [2]. Lāzera avota izejas jaudas līmenis nepārsniedz 10 mW un tiek izmantoti 50 

GHz un 100 GHz frekvenču intervāli. Simulācijas shēmas rezultātu salīdzinājums ar 

eksperimentālo maketu, strādājot lineārajā darbības režīmā ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā 

ir parādīts (24.) attēlā.   

 Ir redzams optiskā signāla spektrs līnijas sākumā un pēc 40 km. Nav novērotas būtiskas 

izmaiľas, neparādās blakus harmonikas, jo sistēmas parametri nepārsniedz kritisko robežu. 

Palielinot pārraides ātrumu līdz 10 Gbit/s kanālā un strādājot ar 100 GHz frekvenču intervālu 

WDM sistēmas parametri arī paliek stabili, neveidojas nelinearitātes un signāli netiek degradēti 

(sk. 25. att.). 

10 Gbit/s WDM sistēma ar 100 GHz kanālu intervālu 

Izejas optiskā signāla spektrs
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25. att. 10 Gbit/s WDM sakaru sistēmas ar 100 GHz frekvenču intervālu eksperimentālo un 

simulācijas shēmas rezultātu salīdzinājums  

 Pēc eksperimentālās WDM sakaru sistēmas parametru saskaľošanas ar simulācijas 

modeli, salīdzinājām izrēķināto minimālo atļauto kanālu intervālu HDWDM sistēmās ar 2.5 

Gbit/s un 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā ar eksperimentāliem rezultātiem. Simulācijas 

rezultāti norāda uz iespēju izmantot 25 GHz frekvenču intervālu HDWDM sistēmās ar 2.5 Gbit/s 

pārraides ātrumu kanālā (eksperimentālie dati ir atspoguļoti (26.) attēlā).  
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 26. att. 2.5 Gbit/s HDWDM sakaru sistēmas ar: a) 18.75 GHz un b) 25 GHz frekvenču 

intervālu  
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27. att. 10 Gbit/s HDWDM sakaru sistēma ar 37.5 GHz frekvenču intervālu  

 

 Attēlā (26.) ir parādītas HDWDM sakaru sistēmas ar 2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā 

un 18.75 GHz un 25 GHz frekvenču intervālu eksperimentālie rezultāti. Samazinot kanālu 

intervālu līdz 18.75 GHz HDWDM sistēmās raksturojumi degradējas Kerra efektu dēļ. Signāla 



 

 

acu diagramma krusto masku, ar sarkano krāsu apvilkts posms kur notiek pārklāšanās un tas 

nozīmē, ka signāla raksturojumi neatbilst normai (BER < 10
-9

). Šajā gadījumā ir nepieciešams 

vai nu samazināt pārraides ātrumu, vai arī palielināt kanālu intervālu. Rezultātā, frekvenču 

intervāla palielināšana līdz 25 GHz nodrošina pieľemamu signāla kvalitāti, acu diagramma 

nekrusto masku. Eksperimentāli atrastais 25 GHz frekvenču intervāls atbilst teorētiski 

izrēķinātajam rezultātam.  

 Savukārt, HDWDM sistēmās ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā simulācijas rezultāti 

norāda uz iespēju izmantot 37.5 GHz frekvenču intervālu, eksperimentālie rezultāti atspoguļoti 

(27.) attēlā. Ir redzams, ka 37.5 GHz frekvenču intervāls nodrošina nepieciešamo signāla 

kvalitāti HDWDM sakaru sistēmās ar 10 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā izejā. Acu diagrammas 

maska nekrusto signālu un ir nodrošināts nepieciešamais kļūdu koeficients (BER < 10
-9

).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROMOCIJAS DARBA GALVENIE REZULTĀTI 

 

 

Promocijas darbā tika izvirzīts mērķis, pamatojoties uz teorētisko analīzi, datorsimulāciju 

un eksperimentiem izpētīt un novērtēt WDM sakaru sistēmās pārraidāmās informācijas 

apjoma palielināšanas iespējas gan jaunās paaudzes tīklos, gan eksistējošā ŠOPS 

infrastruktūrā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika realizēti promocijas darba pamatuzdevumi un 

ir iegūti sekojoši rezultāti: 

1) Ir izvēlēts matemātiskais modelis WDM sakaru sistēmas simulācijas shēmas realizācijai un ir 

izveidots HDWDM sakaru sistēmas eksperimentālais makets, ar maināmu kanālu skaitu, 

frekvenču intervālu, pārraides ātrumu, līnijas garumu un jaudas budžetu.   

2) Tika konstatēts, ka ITU G.694.1 rekomendācijā nav precīzi definēti pārraides ātrumi 

izvēlētājiem (12.5 GHz, 25 GHz, 50 GHz, 100 GHz) centrālajiem viļľu garumiem. Darbā ir 

atrasti pieļaujamie starpkanālu frekvenču intervāla lielumi WDM sistēmās ar 2.5 Gbit/s un 10 

Gbit/s pārraides ātrumu kanālā, kas ļauj palielināt kopīgo pārraides ātrumu ŠOPS.  

3) Ir izpētīta Kerra un Ramana izkliedes nelineāro fizikālo efektu iedarbība HDWDM sistēmās 

ar 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s un 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. Noteikts, ka tieši Kerra efekti 

ierobežo pārraides ātrumu, jo samazinot frekvenču intervālu izveidojas papildus nevēlamas 

harmonikas, kas deformē derīgo signālu. Noteikts, ka HDWDM sistēma ar 2.5 Gbit/s 

pārraides ātruma kanālā strādās ar pieļaujamo BER < 10
-9

 ar ne mazāku par 25 GHz 

frekvenču intervāla un 10 Gbit/s pārraides ātruma kanālā gadījumā ar intervālu lielāku vai 

vienādu ar 37.5 GHz; 

4) Novērtētas optiskā signāla fāzes modulācijas formāta pielietošanas iespējas WDM sistēmās. 

Rezultātā ir iespējams uzlabot WDM sakaru sistēmas ar 40 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā 

darbību, mainot modulācija metodi no IM uz PSK. Ir iespējams sasniegt 40 km pārraides 

attālumu, izmantojot 50 GHz frekvenču intervālu. Savukārt, PSK tipa sistēmās ir jāizmanto 

papildus elementi raidītāja un uztvērēju pusēs vai jāizveido optiskā signāla koherenta 

uztveršana, kas ierobežo šo sistēmu ieviešanu eksistējošā ŠOPS infrastruktūra; 

5) Ir konstatēts, ka telekomunikāciju tīklu operatori, veidojot WDM sakaru sistēmas, paaugstina 

sistēmas kopīgo pārraides ātrumu pakāpeniski, palielinoties pieprasījumam pēc nepieciešamā 

pārraidāmās informācijas apjoma. Rezultātā izveidojas kombinēta WDM sakaru sistēma ar 

dažādiem (2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s vai 40 Gbit/s) pārraides ātrumiem kanālā, kodēšanas 

formātiem (NRZ, RZ avi Duobinary) kanālā un frekvenču intervāliem (12.5 GHz, 25 GHz, 

50 GHz, 100 GHz). Rezultātā, kombinētās WDM sakaru sistēmas stabilas darbības 

nodrošināšanai (katra signāla BER < 10
-9

), kanālu intervālam jābūt virs 25 GHz, izmantojot 

2.5 Gbit/s pārraides ātrumu kanālā. Savukārt, kombinētājā WDM sistēmā ar 10 Gbit/s 

pārraides ātrumu kanālā stabilas darbības nodrošināšanai frekvenču intervālu ir jāpalielina 

līdz 50 GHz. 

 

 Nobeigumā vēlreiz ir jāuzsver, ka iegūtie rezultāti var tikt pielietoti kopējā pārraidāmā 

informācijas apjoma palielināšanai gan komerciāli jau izmantojamās, kā arī no jauna izveidotajās 

WDM sakaru sistēmās ar pārraides ātrumu līdz 40 Gbit/s kanālā.  
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