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1 Bevezetés 
 

Jelen tanulmányban távközlő hálózatok optikai összeköttetéseinek átviteli minőségét 

befolyásoló fizikai paraméterek folyamatos ellenőrzésére alkalmas mérési módszerek elméleti hátterét 

világítjuk meg. A mérési eljárások közül különösen fontosak azok az eljárások, melyek alkalmasak a 

fizikai paraméterek az átvitel megzavarása nélküli, folyamatos mérésére. Ilyen „in-service 

monitoring” eljárások közül különös hangsúlyt fektettünk az optikai jel/zaj viszony (OSNR) 

folyamatos mérésére alkalmas módszerek vizsgálatára. A vizsgálatokat matematikai modellek 

felhasználásával végeztük, és meghatároztuk a mérési eljárás várható hibáját is. 

 

2 Optikai hálózatok átviteli minőségének monitorozása 
 

2.1 Az optikai hálózati paraméterek folyamatos figyelésének a célja 

Az optikai hálózatok átviteli jellemzőinek folyamatos figyelése feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy a hálózaton üzemelő optikai összeköttetések megfelelő minőséggel és megbízhatósággal 

szolgálják ki a felette működő hálózati rétegeket, végső soron a szolgáltatásokat igénybevevő 

felhasználókat. Az átviteli jellemzőket egyrészt meghatározzák a környezeti tényezők, mint pl. a 

hőmérséklet, páratartalom, a komponensek öregedése, másrészt függenek az átviteli közegként 

szolgáló optikai szálban létrejövő lineáris és nemlineáris optikai hatásokon keresztül a hálózat 

pillanatnyi forgalmi terhelésétől is. A megfelelő átviteli minőség biztosítása érdekben szükséges, hogy 

a hálózatot menedzselő rendszernek valós idejű információi legyenek a kritikus átviteli 

paraméterekről. Ezek az adatokat fel lehet használni szolgáltatás minőség garantálásához, az SLA 

(Service Level Agreement) teljesítésének ellenőrzéshez, meghibásodások okának és helyének 

meghatározásához, a riasztási szint alatti hibajelenségek feltárásához is. 

Egy digitális összeköttetés legfontosabb átviteli jellemzője a bithiba tévesztés mértéke: a 

hibaarány (Bit Error Rate, BER) vagy ennek valamely megfigyelési időtartamára vonatkozó 

időátlaga: pl. a hibás biteket tartalmazó másodpercek száma (Errored Second Ratio, ESR) vagy 

súlyosan hibás másodpercek száma (Severely Errored Second Ratio, SESR). Az elfogadható 

pontosságú hibaarány mérés egyrészt nagyon időigényes, másrészt a DWDM csatorna jelének 

elektronikussá átalakítása és az elektronikus jelsorozat bitszintű vizsgálata szükséges. Ez az 

összeköttetés végpontjain egyszerűen megvalósítható pl. a hibajavító kódolás (FEC, Forward Error 

Correction) dekódolásának melléktermékeként. Az összeköttetés mentén azonban optikai/elektromos 

konverzió nincs, ezért a közvetlen hibaarány mérés csak elfogadhatatlanul nagy költségráfordítással 

lenne megvalósítható. Az átvitel minőségének indikálására az összeköttetés közbülső pontjaiban, az 

ROADM csomópontokban, az EDFA erősítési pontokon olyan paramétereket érdemes megfigyelni, 

melyek egyszerű, lehetőleg csak optikai tartományi mérésekkel megkaphatók. Ilyen paraméter például 

az optikai jel/zaj viszony (OSNR), melyből bizonyos megkötések mellett megbecsülhető az abban a 

pontban értelmezhető BER. A pontos összefüggéseket a [5] tanulmányban foglaltuk össze. 

Az optikai átvitel minőségét az összeköttetést alkotó elemek, az optikai adóegység, az optikai 

szál, az optikai vonali erősítők, a vonalon üzemelő optikai csomóponti berendezéseknek, pl. a 

ROADM-ek kapcsolói és optikai szűrőinek a fizikai jellemzői határozzák meg.  

 

 Optikai adó jellemzői: adóteljesítmény, adóspektrum, hullámhossz stabilitás, chirp, 

kioltási arány (ER). 

 Optikai szál jellemzői: csillapítás, kromatikus diszperzió (CD), polarizációs modus 

diszperzió (PMD), nemlineáris hatások, melyek közül nemcsak a szál nemlineáris 

tulajdonságától függenek, hanem a szálon üzemelő optikai csatornák 

adóteljesítményétől a hullámhosszától is (SPM, XPM, FWM, SRS, SBS). 

 Optikai erősítő (EDFA) jellemzői: erősítés, zajtényező, erősítő torzítás és tranziensek.  
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 ROADM jellemzők: beiktatási csillapítás, optikai sávszűrő sávszélessége, lineáris 

áthallás. 

 

Matematikai modellek alkalmazásával meghatározható minden egyes paraméter hatása a 

várható hibaarányra.  Az egyes fizikai paraméterek azonban egymástól nem függetlenül fejtik ki 

hatásukat, azok erősíthetik vagy gyengíthetik együttes hatásukat a hibaarányra.  Jó példa erre a 

kromatikus diszperzió és a nemlineáris hatások egymást kompenzáló kölcsönhatása.  

Belátható, hogy ilyen mennyiségű optikai paraméter együttes figyelése irreális célkitűzés, 

ezért olyan közös minőségi jellemzőket érdemes keresni, amelyek egyrészről jól jellemzik az összes 

paraméter együttes hatását az optikai jelre, másrész egyszerűen, gyorsan mérhetők, továbbá egzakt 

kapcsolatban állnak a várható hibaaránnyal. Ilyen paraméter az optikai jel/ zaj viszony (OSNR), a .Q-

faktor, a szemábra jellemzői. A várható hibaarány becslésénél figyelembe kell venni a moduláció 

típusát, a zajoknál általában fel kell tételezni a Gauss amplitúdó eloszlást és egy sor más közelítést 

kell alkalmazni, de lehetséges kísérleti úton, labormérésekkel a meghatározni a mért paraméter és a 

BER kapcsolatát. 

Általánosságban megkövetelhetjük, hogy a hálózatmonitorozó rendszer legyen megfelelően 

intelligens és stabil, a szolgáltasson megbízható információkat a degradálódó paraméterek helyéről, 

időpontjáról és mértékéről annak érdekében, hogy a katasztrofális hiba bekövetkezése előtt proaktív 

módon be lehessen avatkozni. 

A hálózat fizikai paramétereinek ismerete feltétlenül szükséges a tisztán optikai 

összeköttetések útvonalának meghatározásához is. Ez különösen kritikus az automatikusan kapcsolt 

optikai hálózatoknál (ASON, GMPLS), ahol az útvonalválasztó algoritmusoknak csak az optikailag 

megfelelő minőségű útvonalakat választhatják ki (Physical Impairment Routing, IPR). Tovább 

bonyolítja a követelményeket, hogy az optikai csatornákon már ma sem csak 2 és 10 Gbit/s sebességű 

OOK modulációjú jeleket kell átvinni, hanem egyre jobban terjednek a fázismodulált átvitelek, 

jellemzően a 100 Gbit/s polarizáció multiplexált átvitel. Ez megköveteli, hogy a monitorozási 

metódusokat úgy kell megválasztani, hogy azok moduláció, sebesség és polarizáció függetlenek 

legyenek. 

Az optikai hálózatok technológiai fejlődése az elasztikus optikai hálózatok (EON) felé mutat. 

Az EON hálózatokban az átviteli igényektől függően meg lehet választani az optikai sávszélességet, a 

moduláció módjától függő átviteli szimbólumsebességet, a FEC komplexitását és az optikai 

adóteljesítményt. Ideális lenne, ha monitorozó rendszer az átviteli jel formátumától függetlenül képes 

legyen a kritikus jellemzők mérésére. 

3 OSNR mérés spektrum analízissel  
 

3.1 Lineáris interpoláció a jel spektrumán kívüli zajméréssel 

Az első generációs DWDM hálózatok pont-pont vagy gyűrű topológiájú optikai 

összeköttetésekből épülnek fel. Ezekben az összeköttetésekben az optikai zaj fő forrása az EDFA 

erősítőlánc mentén felhalmozódó ASE zaj, melynek teljesítménysűrűség spektruma egyenletesen 

oszlik meg a teljes DWDM sávban. Mivel a zaj teljesítménye minden DWDM csatornában azonos, ez 

egyszerű, a mérendő csatorna jelétől független zajmérést tesz lehetővé. Lehetőség van egy üres 

DWDM csatornában való zajmérésre, vagy ha a jel teljesítménysűrűség spektrum lényegesen 

keskenyebb, min a DWDM csatorna sávszélessége, akkor a csatorna széleken is mérhető a zaj.  

3.1.1 Zajmérés üres DWDM csatornában 

Ha rendelkezésre áll egy üres DWDM csatorna, akkor az ebben a csatornában megjelenő zaj 

teljesítmény azonos az összes többi csatornában jelenlévővel, ezért nem szükséges minden 

csatornában zajt mérni.  



Optikai összeköttetések átviteli minőségének üzemközbeni figyelése 

 

Paksy Géza, 2014  6 
 

Az egyes csatornákban lévő OSNR érték meghatározásához elegendő csak a jelteljesítményt 

mérni, az üres csatornában mérhető    értékű zaj esetén egy tetszőleges i-edik csatornában mért 

    
   

 jel teljesítmény esetén OSNR értéke az alábbi lesz: 

 

      
    

   

  
 

3.1.2 Zajmérés a csatornán belül, a jel spektrumán kívül 

 

HA feltételezzük, hogy a mérendő optika jel sebessége nem nagyobb, mint 10 Gbit/s és 

modulációja OOK, akkor a jel spektruma kisebb sávszélességű, mint az 50 GHz raszter osztású 

DWDM csatorna sávszélessége. Ha a jel spektrumának csúcspontja    hullámhosszon van, akkor a 

csatorna szélein megfelelően kiválasztott         és         hullámhosszakon mért teljesítmény 

már csak az ASE zaj teljesítménye.  

 
3-1. ábra OSNR mérés interpolációval [7] 

A  három teljesítménymérésből az alábbiak szerint kapható meg az OSNR értéke egy 

tetszólegesen kiválasztott i-egik csatornában: 

       
    

   

                   
 

 

 

A zajt 0,1 nm sávszűrővel kell mérni. A mérési módszert az IEC 61280-2-9. számú szabványa 

tartalmazza [7] 

4 Sávon belüli spektrummérési módszerek 
A lineáris interpolációs mérési módszer több okból nem alkalmazható ROADM-eket tartalmazó, 

nagysebességű, dinamikusan rekonfigurálható hálózatokban. Az okok az alábbiak: 

 Az egyes csatornák zaja jelentősen eltérhet egymástól az egyes csatornák eltérő 

útvonal felépítése következtében.  

 A 10 Gbit-nél nagyobb sebességű jelek spektruma teljesen kitölti a csatornát és ezért 

a csatorna szélein már összemérhető a jel és zaj teljesítménye.  

 A DWDM csatorna szélein a sorba kapcsolt WSS kapcsolók sávszűkítő hatása miatt a 

zaj teljesítménye kisebb, mint a csatorna közepén. 

 

 

A lineáris interpolációs OSNR mérés hiányosságainak kiküszöbölésére olyan sávonbelüli 

módszereket dolgoztak ki, amelyek képesek szétválasztani a hasznos jelet az ASE zajtól. Ezen 

módszerek közül két módszert, a polarizáció kioltásos OSNR méréseket és az interferométeres 

vizsgáljuk meg részletesen. 
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4-1. ábra ROADM-eket tartalmazó DWDM hálózatban az üres csatornák zaja [6]  

 

4.1 Polarizáció kioltásos eljárás 

A polarizáció kioltásos módszert (Polarization nulling method) J.H. Lee és munkatársai 

publikálták 2001-ben. [10] A mérési módszer alkalmas az OSNR sávon belüli mérésére abban az 

esetben, ha az interpolációs OSNR mérés nem alkalmazható.  

A mérés elve a következő. Bármely tetszőlegesen, pl. cirkulárisan, elliptikusan vagy 

lineárisan polarizált optikai jel optikai polarizációs kontroller (PC, Polarization Controller, [8]) 

alkalmazásával lineáris polarizációjú optikai jellé alakítható. Az egy modusú optika szálon terjedő 

modulált jel polarizált, tehát egy PC segítségével lineáris polarizálttá tehető. Ha ezt a lineárisan 

polarizált jelet egymásra merőleges, ortogonális polarizációs osztóra, (Polarization Beam Splitter, 

PBS, [9]) vezetjük, akkor a lineárisan polarizált modulált jel a PBS a jellel azonos polarizációjú 

kimenetén teljes teljesítménnyel jelenik meg, az erre merőleges polarizációjú kimenetén pedig a jel 

teljesítménye elvileg zérus lesz. Ezzel szemben az ASE zaj, mely teljes mértékben polarizálatlan, azaz 

polarizációja egyenletesen elosztott minden polarizációs irányban, ezért a PBS kimenetén egyenlő 

arányban jelenik meg.     

 

 
4-2. ábra A polarizáció kioltás OSNR méréseljárás elvi blokksémája 

 

A PBS kimenetén mérhető    és    teljesítményekből következő módon lehet az OSNR 

értékét kiszámítani: 

A PBS kimenetein mérhető teljesítmények: 

              

         
 

A két egyenlet felhasználásával az OSNR értéke az alábbi, ahol    a jel spektrális szélessége, 

   pedig a zajmérés sávszélessége, szabványosan 0,1 nm. 

 

     
    

  
 
  

  
 

     

   
(
   

  
) 

 

A mérés menete a következő: A PBS polarizációját úgy kell beállítani, hogy a    értéke 

maximum legyen, majd meg kell keresni    minimális értékét. Ez éppen az ASE zaj felének 
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teljesítményével egyenlő. Az így kapott maximum      és minimum      értékekből számítható 

OSNR értéke az alábbi lesz:  

     
     

   
(
   

  
) 

 

A mérési hiba lép fel, ha az optikai jel polarizációs torzításokat szenved a vonal mentén. Ilyen 

hatások lehetnek a polarizáció modusú diszperzió, a nemlineáris keresztpolarizációs torzítás és 

polarizáció-függő csillapítás. Az ASE zaj részleges polarizációjának mértéke is befolyásolja a mérés 

pontosságát.  

Vizsgáljuk meg a PMD hatását. A PMD a két ortogonális polarizáció között időelcsúszás, 

melynek értéke időben változik. Ennek hatására az optikai jel spektrumában az egyes spektrális 

komponensek eltérő polarizációs állapotban lehetnek, ezért a PBS nem törli ki maradék nélkül a 

jelteljesítményt a    optikai teljesítményből. Jelöljük az átszivárgó jelteljesítmény arányát      -vel. 

Ekkor a PBS- kimeneteken az alábbi jelteljesítményeket lehet mérni 

                      

                  

Az OSNR mérés relatív hibája, az         függ a PMD nagyságától és az OSNR abszolút értékétől: 

        
     

     
 

             
  

  
⁄  

       
 , 

ahol       a PMD nélkül mérhető érték,       pedig a PMD mellett mért érték. A mérési hiba 

növekszik az átviteli sebességgel, a PMD nagyságával és az OSNR abszolút értékével. Mivel a PMD 

időben fluktuál, hosszúidejű mérésre és átlagképzésre van szükség. A tesztmérések azt mutatták, hogy 

3,2 ps PMD, 10Gbit/s átviteli sebesség estén 25 dB OSNR környezetében a mérési hiba elérheti a 2 

dB értéket.[12] 

Igen hosszú optikai összeköttetések, pl. tengeralatti kábeles átvitelnél, a pontosságot befolyásolja az 

ASE zaj részleges polarizációja, nagyon sok optikai csomópont esetén pedig a felhalmozódó PDL 

hamisíthatja meg a polarizáció kioltásos OSNR mérés pontosságát.  

 

4.2 Polarizáció kioltás kiegészítő sávszűrő alkalmazásával 

Mint láttuk az 4.1 pontban, az egyszerű polarizáció kioltásos OSNR mérési eljárás mérési 

hibája erősen megnövekszik nagy PMD esetén. Ezt a pontatlanságot igyekszik kiküszöbölni egy 

módosított mérési eljárás, [11]. 

 

 
4-3. ábra Polarizáció kioltás, kiegészítő sávszűrő alkalmazásával 

 

A PMD depolarizáló hatása miatt polarizációtörléses eljárásnál a síkhullámú jelre merőleges 

polarizációban nem csak az ASE zaj fél teljesítménye, hanem a jel a depolarizálódott jel bizonyos   

hányada is megjelenik (   . Ebben az esetben a jel teljesítménye (      arányban csökken, és a jel 

polarizációjával megegyező kimeneten    maximális teljesítmény lesz mérhető. 

                   

A merőleges polarizációjú kimeneten megjelenő jelet két azonos teljesítményű jelre,    és   -ra 

osztjuk egy 1:1 optikai teljesítményosztó segítségével. Ha nem lenne PMD, akkor ezeken a pontokon 
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csak az ASE zaj negyed-negyedrésze jelenne meg. De mivel feltételezzük az   arányú depolarizációs 

szivárgást, a    teljesítmény az alábbi lesz: 

                   

A PMD hatásának csökkentése érdekében a   leosztott jelet egy másik, azonos hullámhosszú, de 

lényegesen kisebb sávszélességű optikai szűrőn vezetjük keresztül, a két sávszűrő sávszélességének 

arány legyen  , ekkor    értéke az alábbi lesz: 

 

                    

A kapott három egyenlet átrendezésével megkapható      és   , majd ezekből az OSNR 

értéke. Látható, hogy az OSNR nem függ   értétől, azaz a depolarizáció mértékétől. 

     
    

  
 
  

  
 

      

              
(
   

  
) 

 

A mérés a gyakorlati alkalmazása nehézkes, mert a minden egyes mérendő DWDM 

csatornában sávszűrők pontos beállítása szükséges. Másrészt kimutatták, hogy a PMD és a 

nemlineáris torzítás következtében fellépő depolarizáció hatását nem küszöböli teljes mértékben.  

 

4.3 Polarizáció kioltás többfrekvenciás zajméréssel 

Az 4.2 pont szerinti mérésről később kimutatták, hogy a PMD és a nemlineáris torzítás 

következtében fellépő depolarizáció hatását nem küszöböli teljes mértékben. A mérési hiba mértéke 

szignifikáns is lehet nagy PMD és nemlineáris torzítás esetén. A következőkben ismertetett 

többfrekvenciás a polarizáció kioltásos OSNR mérési eljárás ezeket a hiányosságokat igyekezett 

kiküszöbölni.[13] 

 

 
4-4. ábra A többfrekvenciás polarizáció kioltásos OSNR mérés blokksémája 

 

A polarizáció kioltásos mérési módszerek mérési hibája abból adódik, hogy különböző okok 

miatt a jel spektrumára merőleges polarizációban az ASE zajon kívül megjelenek más forrásból jelek, 

ezzel a zajmérés pontosságát lerontják. Ha a spektrum csúcsánál, λi1 hullámhosszon történő mérést 

történő teljesítménymérést, ami megfelel az egyszerű polarizáció kioltásos eljárásnak, megismételjük 

a spektrum szélén, a spektrum csúcsától távol, de még a DWDM csatornán belül, akkor a PMD és a 

nemlineáris hatások miatti jelátszűrődés hatását jelentősen lecsökkenthetjük. 
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A λi1 hullámhosszon, BBPF sávszélességgel mért teljesítményt jelöljük      –el, λi2 

hullámhosszon pedig     –vel. Az ortogonális polarizáción mérhető teljesítmények az alábbiak 

lesznek: 

                      
 

 
   

                      
 

 
  

A két egyenletből a zajmentes jel és a zaj teljesítménye meghatározható: 

 

   
                              

                               
 . 

majd ezekből az OSNR értéke kiszámítható: 

 

     
                 ⁄     

          ⁄
 

 

A mérési módszer leginkább arra alkalmas, hogy a nemlineáris torzítások következtében 

fellépő depolarizáció hatását kiszűrje. De ha nemlineáris torzítás mellett még jelentős PMD is jelen 

van. akkor ez  a két hatás egymással is kölcsönhatásba lép, melynek eredményeképp a zaj 

teljesítmények meghatározása pontatlanná válik. 

 

4.4 Differenciális spektrum mérés 

Az előzőekben az OSNR értékének meghatározásához szükséges jel és zaj teljesítmény 

meghatározása oly módon történt, hogy egy külső polarizáció kontroller és polarizációs osztó 

segítségével szétválasztott két jelből különféle keskenysávú szűréssel és teljesítményméréssel kapott 

értékekből számítással határoztuk azt meg. Amennyiben olyan spektrum analizátort alkalmazunk, 

amelybe be vannak építve ezek az eszközök, akkor a két egymásra merőleges polarizációjú optikai 

jelet párhuzamosan lehet vizsgálni és matematikai műveletek végezni.  

 
4-5. ábra Két csatornás optikai spektrum analizátor beépített polarizáció szétválasztással 

 

Az optikai csatornában mérhető spektrum a jel és az additív zaj spektrumainak összege: 

 

                         

 

Ha felbontjuk az síkhullámmá alakított optikai jelet egy polarizációs osztóval, akkor a két kimeneten 

kapott két jel nagysága eltérő lesz, az egyik nagyobb, a másik kisebb, az eltérés mértéke a polarizáció 

kontroller beállításától függ. A polarizálatlan ASE zajt a polarizációs osztó 1:1 arányban osztja le. A 

két kimenet közötti arány legyen  .  

 

                                   
A spektrumanalizátor két csatornájában mérhető teljesítménysűrűség spektrum 
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Feltételezzük, hogy (1) nincs PMD, (2) a   tényező a jel spektrális tartományában független a 

hullámhossztól. Ekkor a két spektrum közötti különbség: 

                                 

A jel teljesítménysűrűség spektrumának csúcsértéke    hullámhosszon van. Itt teljesül, hogy a jel 

teljesítménye lényegesen nagyobb, mint az itt mérhető zajteljesítmény, azaz  (  )   (  ). 

Határozzuk meg     hullámhosszon   értékét: 

 (  )  
  (  )

    (  )
  

Feltételezzük, hogy  (  ) értéke független a hullámhossztól a vizsgált optikai csatorna teljes 

sávszélességében, azaz  (  )     Felhasználva az       különbségi spektrumra kapott 

összefüggést, a zajmentes jel spektruma és a zaj spektruma az alábbi lesz: 

        
     

       
 

                              
     

     
 

 

A differenciális spektrum eljárás lehetővé teszi, hogy az         jelspektrum és az      zajspektrum 

meghatározható legyen    pontos ismerete nélkül is. 

Az eljáráshoz két sávszűrőt alkalmazunk. Az egyik sávszűrőn sávszélessége legyen     és a másik  

                  és           , ahol       az optikai csatorna sávszélessége (pl. 50 

GHz). 

A csatornában     és      sávszélességgel mérhető optikai teljesítmények: 

 

    
     ∫           ∫           ∫                

      

 

A csatornában mérhető teljes teljesítmény pedig az alábbi: 

 

    
      ∫           ∫           ∫        

        

  

 

 

Képezzük az   és   arányossági tényezőket: 

  
∫            

∫            

 
∫          

∫          

       
∫       
  

∫       
  

 
  

  
 

    sávszűrővel mérhető zajteljesítmény: 

 

  
     ∫       

  

 [    
          

    ]
 

   
       

 

amiből megkapható az ASE zaj teljesítménysűrűség spektrumának numerikus értéke: 

  
  

    

  
 
 

  
 

 

Az OSN értékét a jelteljesítmény és a    sávszélességgel mért zaj hányadosa adja. 

     
 
   

(   )

   

 
    

(   )
      

    
,          
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5 Interferométeren alapuló OSNR analóg mérési módszerek  
5.1 Mach-Zehnder interferométer alkalmazása 

A modulált optikai jel belső koherenciája lehetőséget kínál az inkoherens ASE zaj és a 

zajmentes modulált jel szétválasztására optikai interferométer alkalmazásával. A modulált optikai 

jelek legalább két szimbólum időig erős koherenciát mutatnak, azaz a z interferométeren konstruktív 

interferencia jelentkezik. Ezt a koherenciát úgy lehet kihasználni, hogy egy Mach-Zehnder 

interferométer (MZI) egyik ágába τ optikai késletetést helyezünk. Ezt az interferométer elrendezést 

MZDI-ek (Mach –Zehnder Delay Line Interferométer) szokás nevezni.  

A τ késletetést egy szimbólumszélességre állítsuk be. A konstruktív és destruktív jelek 

teljesítményeket jelöljük c és d felső indexszel:  
   

,  
   

. A konstruktív és destruktív ágon megjelenő 

jel és zaj arányokat jelöljük  –val és  –val: 

  
    

   

    
   

      
  

   

  
   

 

A konstruktív és destruktív ágakon megjelenő ágon teljesítmények:  

    
   

     
   

   
   

 

    
   

     
   

   
   

  

A jel és a zaj összegzett teljesítményei:  

         
        

   
 

     
   

   
   

 

 

A fenti összefüggésekből meghatározható a konstruktív és a destruktív ágon megjelenő 

teljesítmények összetétele: 

    
    

 

   
     

 

   
   

    
   

 
 

   
     

 

   
   

A fenti két egyenletből      és    értékét kifejezve meghatározható az OSNR értéke 

     
    

  
  

     

     

(    
         

   
)

(     
   

     
   )

 

Az OSNR értékének meghatározásához szükségünk van   és   értékére, melyeket mérések 

előtt, mérési összeállítás hitelesítésével lehet meghatározni. 

6 Polarizáció multiplexált optikai jelek OSNR mérése 
 

6.1 Az OSNR definíciója polarizáció multiplexálás esetén 

A ≥100Gbit/s sebességű rendszereknél OSNR mérésére nem alkalmasak a sávon belüli OSNR mérési 

technikák, pl. a 3.1.2 pont szerinti interpolációs mérési módszer, mert a nagy átviteli sebesség miatt a 

fix sávszélességű DWDM csatorna sávszélességet kitölti a modulált jel spektruma. Továbbá a 

szimbólumsebesség csökkentés érdekében általánosan alkalmazzák a polarizáció multiplexálást is, 

aminek következtében a 4.1 pontban tárgyalt polarizációkioltásos mérési eljárás sem járható út, mivel 

a két, egymásra merőleges polarizációjú optikai jel két független szimbólumsorozatot hordoz. Minkét 

polarizáció közel azonos teljesítményű és a két jelben polarizáció kioltással nem lehet a zajmentes 

jelet és a polarizálatlan zajt szétválasztani. 
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Mindezek szükségessé tették, hogy a polarizáció multiplexált, nagysebességű, nagy spektrális 

hatékonyságú DWDM átvitelre új mérési módszereket dolgozzanak ki. Jelenleg két szabvány vagy 

szabványtervezet létezik ezekre az átviteli rendszerekre: 

6.1.1 A CCNA definíciója 

A CCNA (China Communications Standard Association), CCSA YD/T 2147-2010 jelű szabványa 

határozza meg azt az OSNR definíciót, mely alkalmazható 50 GHz raszter osztású, DP-QPSK 

modulációjú optikai jelekre [4] Az OSNR-t az alábbiak szerint definiálják: 

                
   

   
 , dB,  

ahol 

P: a jel+zaj integrált teljesítménye 0,4 nm sávszélességgel mérve, 

N: a zaj teljesítménye az optikai csatornában, kikapcsolt jel esetén, 50 GHz 

csatornaosztás esetén ez 0,4 nm. 

n: a zaj 0,2 nm sávszélességgel mérve (  ⁄  a 0,1 nm sávszélességre normalizált 

zajteljesítmény).  

A CCNA szabvány a zaj meghatározását kikapcsolt jel esetén, vagy egy üres DWDM csatornában 

javasolja.  

 

 
6-1. ábra CCSA YD/T 2147-2010 szabvány szerinti mérés 

6.1.2 Az IEC OSNR definíciója  

 

Az IEC/TR 61282-12 szabvány matematikai definíciót ad, és nem rendelkezik annak mérési 

módszeréről[20]: 

 

             
 

  
 ∫

    

    

  

  
  , 

 ahol 

 

     : a zajmentes jel teljesítménysűrűség spektruma, W/nm-ben mérve, 

    : az ASE zaj teljesítmény sűrűség spektruma, W/nm-ben mérve, 

  : a zaj referencia sávszélessége,  

λ1, λ2: az integrálási határok, úgy megválasztva, hogy a jel teljes spektrumát magába foglalja. 

A szabvány nem ad információt a definíciót kielégítő mérési módszerre. Egy lehetséges megoldás a 

teljes keskeny sávszélességekre felbontani és minden egyes részsávban OSNR mérést végrehajtani, 

majd a mért OSNR részeredményeket numerikusan összegezni. 
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6.2 Polarizáció multiplexált optikai jelek OSNR mérése referenciaspektrum 

felhasználásával  

Az 4.4 pontban ismertetett differenciális spektrummérési eljárást lehet alkalmazni a polarizáció-

multiplexált (Pol-Mux, PD) fázismodulált jelekre is, ha a zajspektrum meghatározásához egy 

zajmentes referenciaspektrumot alkalmazunk. Ez a referenciaspektrum lehet az optikai összeköttetés 

kimenetén megjelenő, közel zajmentes spektrum, vagy az EDFA lánc valamely első elemein mérhető 

adóspektrum. Ehhez a méréshez nem szükséges a polarizációk szétbontása, hiszen a két egymásra 

merőleges polarizációjú jel spektruma gyakorlatilag azonos mind alakra, mind átlagteljesítményre.  

Az mérési pontban a jel és a zaj összegzett spektruma mérhető, mely a zajmentes jel és az 

EDFA láncon felhalmozódó ASE zajspektrum összege. Megjegyzendő, hogy az ASE zaj Gauss 

amplitúdó eloszlású zajnak tekinthető. 

 

                         

A méréshez először definiálni vagy mérni kell egy      referencia spektrumot, mely a modulációs 

módszernek megfelelő jelspektrumból és egy zajkomponensből.  

                     
Mivel a referenciaspektrumot célszerűen az optikai összeköttetés elején, az optikai végződés 

adóspektrumának mérésével határozzuk meg, az addicionális zajspektrumot továbbiakban 

elhanyagolhatónak tekintjük, azaz            . 
Definiáljuk a mért spektrum csúcsértékénél,    hullámhosszon, és a referencia spektrum 

csúcsértékének arányát    –vel: 

   
    (  )

  (  )
 

A    arányossági tényező felhasználásával megbecsülhető a jel        és a zaj  

      teljesítménysűrűség spektruma: 

                 

                                      

amikből az OSNR becsült értéke az alábbi lesz: 

      
∫     

∫     
   

A zaj       becsült értéke nem pontos, mert az       zajspektrumot elhanyagoltuk. A pontosság 

javítására több módszer is rendelkezésre áll. Ilyen pl. a K értékének pontosítása többpontos méréssel. 

Ennél a módszernél két sávszűrőt használunk           sávszélességgel, (     ), pl. 0.1 és 0.2 nm. 

A mért jel spektruma a két szűrővel mérve a    csúcsponti hullámhosszon       
    (  ) és     

    (  ) . 

Feltétezhetjük, hogy a fehérzaj jellegű ASE zajok aránya a sávszűrők sávszélesség arányával 

egyeznek meg. 

     (  )

     (  )
 

  

  
   

A két sávszűrővel mért jel spektrum különbsége: 
  

  
     

    (  )      
    (  )  

  

  
  
    (  )  

  

  
     (  )    

    (  )       (  ) 

  

  
     

    (  )      
    (  )  

  

  
  
    (  )    

    (  ) 

A két sávszűrővel mérhető referencia spektrum különbsége  

 

  

  
      (  )       (  )  

  

  

  
    (  )

 
 

  

  
  

    (  )  
  
    (  )

 
   

    (  ) 

  

  
      (  )       (  )  

 

 
[
  

  
  
    (  )    

    (  )] 
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A K arányossági tényező pontosított értéke  

  

  
  

     
    (  )      

    (  )

  
  

      (  )       (  )
 

A zaj spektrumot megkapjuk, ha az összegzett spektrumból levonjuk a referencia spektrumot: 

 

6.3 OSNR mérés Mach-Zehnder interferométer alkalmazásával [17] 

A modulált optikai jel belső koherenciája lehetőséget kínál az inkoherens ASE zaj és a 

zajmentes modulált jel szétválasztására optikai interferométer alkalmazásával. A modulált optikai 

jelek legalább két szimbólum időig erős koherenciát mutatnak, azaz az interferométeren konstruktív 

interferencia jelentkezik. Ezt a koherenciát úgy lehet kihasználni, hogy egy Mach-Zehnder 

interferométer (MZI) egyik ágába τ optikai késletetést helyezünk. Ezt az interferométer elrendezést 

MZDI-ek (Mach-Zehnder Delay Line Interferométer) szokás nevezni.  

 

 
6-2. ábra OSNR mérés Mach-Zehnder interferométerrel [17] 

 

A τ késletetést egy szimbólumszélességre állítsuk be. A konstruktív és destruktív jelek 

teljesítményeket jelöljük c és d felső indexszel:  
   

,  
   

. A konstruktív és destruktív ágon megjelenő 

jel é zaj arányokat jelöljük  –val és  –val: 

  
    

   

    
   

      
  

   

  
   

 

A konstruktív és destruktív ágakon megjelenő ágon teljesítmények:  

    
        

      
   

 

    
   

     
   

   
   

  

A jel és a zaj összegzett teljesítményei:  

         
        

   
 

     
   

   
   

 

 

A fenti összefüggésekből meghatározható a konstruktív és a destruktív ágon megjelenő 

teljesítmények összetétele: 

    
    

 

   
     

 

   
   

    
   

 
 

   
     

 

   
   

A fenti két egyenletből      és    értékét kifejezve meghatározható az OSNR értéke 

     
    

  
  

     

     

(    
         

   
)

(     
   

     
   )

 

Az OSNR értékének meghatározásához szükségünk van   és   értékére, melyeket mérések 

előtt, mérési összeállítás hitelesítési mérésével lehet meghatározni. 
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6-3. ábra Az OSNR mérés pontossága az OSNR értékének a függvényében,  

Mérőjel:100 Gbit/s PM-QPSK, [17] 

 

Az OSNR mérési pontosságát befolyásolja, ha a hitelesítés után megváltoznak az 

összeköttetés fizikai paraméterei pl. az optikai adó jellemzői a hálózati konfiguráció változtatása 

következtében, vagy ha megváltoznak az átvitel jellemzői pl.: az átviteli sebesség, modulációs forma. 

Az lenne kívánatos, hogy a feltételek megváltozása esetén a hitelesítést ne kelljen ismételten 

végrehajtani. A fenti cikk szerzői 2014-ben publikáltak egy ellenőrző mérési sorozatot, melyben 

igazolták, hogy változó peremfeltételek mellett is a mérési hiba 0,5 db értéken belül marad.[18]  

7 OSNR mérés a flexgrid hálózatok szupercsatornáiban  
 

A flexibilis raszter osztású („flexgrid”) DWDM hálózatokban az optikai csatornák 

sávszélessége dinamikusan változtatható. A felhasznált sávszélesség függ az átviteli módszertől pl. a 

az modulációs formától, az optikai vivők számától és az optikai hálózat fizikai paramétereitől. Ebből 

következik, hogy OSNR figyelésre csak olyan módszer jöhet számításba, amely független az átvitel 

dinamikusan változó átviteli módszereitől. Ezt az univerzális követelményt meglehetősen nehéz 

teljesíteni, a kutatások néhány éve indultak meg, és egyre szaporodó publikációk mutatják az eddig 

elért eredményeket. 

 Egy [21]-ben publikált előadás egy 2x26 Gbaud 16QAM, 2 vivős (224 Gbit/s) 

szupercsatornás összeköttetés OSNR mérési módszerét mutatja be. 

 
7-1. ábra 2SC-DP-16QAM [21] 

 

A keskeny, B sávszélességű hangolható sávszűrővel mérhető     teljesítmény     a jel spektrumának 

maximumában,     frekvencián a modulált jel és az ASE zaj összege:  
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A jelspektrum szélén,     frekvencián a jel teljesítménye csak k-ad része a csúcsértékhez viszonyítva, 

így az itt mérhető teljesítmény az alábbi lesz:  

               

A jel spektrum     és     frekvenciákon mérhető komponenseinek eredeti, ASE zaj nélküli 

arányát, az   
      

      
 értéket az adójel spektrumában lehet meghatározni. Legyen p a monitorozott 

jelben mért teljesítmények aránya:   
   

   
 , melynek felhasználásával OSNR értéke az alábbi módon 

számítható: 

      
    

    
  

   

     
,  

ahol   a jelspektrum és a zajmérés sávszélességétől függő állandó. A zajmérés sávszélessége 

konvencionálisan 0,1 nm. 

A mérés pontossága függ az ROADM láncban a sorba kapcsolt a WSS kapcsolók számától, mert 

WSS sávszűrő jellege miatt a vonal mentén fokozatosan szűkülő a sávszélesség befolyásolja a 

sávszélen mérhető teljesítményt. 

 

 
7-2. ábra Szupercsatorna OSNR mérésének pontossága 
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