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Tóm tắt

Bài báo trình bày về phương pháp đo độ trôi của điểm làm việc của bộ điều chế điện
quang- Một thiết bị quan trọng dùng trong hệ thống thông tin quang. Điểm làm việc nằm tại
vùng tuyến tính nhất trên hàm truyền sẽ làm cho chất lượng điều chế đạt hiệu quả cao nhất.
Thực tế, hàm truyền lại bị trôi bởi nhiều nguyên nhân như: nhiệt độ thay đổi, do phân cực
ánh sáng, do ghép nối quang. Việc trôi của hàm truyền sẽ dẫn đến việc giảm hiệu suất làm
việc các các hệ thống ứng dụng có dùng bộ điều chế này. Bằng cách gửi kèm một tín hiệu
xoay chiều tần số thấp vào điện cực phân cực và sự phân tích thành phần sóng hài bậc hai
sau bộ điều chế, chúng tôi đã xác định được độ trôi của hàm truyền. Bên cạnh việc kiểm tra
các tính toán lý thuyết, chúng tôi cũng đã thực hiện thành công mạch đo dựa trên vi điều
khiển PSoC.

This paper presents a drift measurement method of the electrooptics modulator (EOM)
bias point. The EOM is a key component that is used in optical communication systems. When
the bias point is on the best linear range of transfer function, the modulation quality is the most
effectively. In fact, the EOM is not perfectly stable with time and the transfer function is drifted
caused by many effects such as temperature changes, inherent phototrefractive coefficient,
optical coupling efficiency. The drift of the transfer function lead to performance decrease of
the application systems where the EOM works as a key component. By applying a sinusoidal
signal at low-frequency to the bias electrode and analyse the second harmonic component
in the EOM output, we can determine the drift of the transfer function. Besides examining
the calculations, we have also successfully implemented measurement circuit based on PSoC
microcontroller.

Từ khóa

Bộ điều chế điện quang, dò tìm sóng hài bậc hai, ứng xử tuyến tính, điểm làm việc.

1. Mở đầu

Các hệ thống thông tin quang tốc độ cao thường sử dụng điều chế ngoài. Phần tử
quan trọng trong hệ thống trên là bộ điều chế điện quang (EOM) dùng để điều chế mật
độ của chùm tia laser tuân theo các mức logic của dữ liệu số. Hiệu suất điều chế tối
ưu đạt được khi điểm làm việc của bộ điều chế nằm trong vùng tuyến tính nhất trên
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hàm truyền. Thực tế thì hàm truyền luôn bị trôi do sự thay đổi của nhiệt độ môi trường,
hiện tượng phân cực, do sự thay đổi của công suất quang [1], [2], [3], điều này dẫn
đến điểm làm việc tối ưu cài đặt ban đầu không còn nhiều ý nghĩa.

Có một số phương pháp xác định sự trôi điểm làm việc trong đó có thể kể đến trong
[4] với việc dùng tín hiệu dò tìm là xung vuông 1 Hz. Tín hiệu dò tìm này là tập hợp
của nhiều thành phần sóng hài nên việc phân tích sóng hài ở đầu ra trong phương pháp
này ít nhiều bị sai lệch do các thành phần hài đầu vào ảnh hưởng tới. Ngoài ra, tần số
quá thấp cũng gây khó khăn cho bộ lọc khi loại bỏ các thành phần hài khác ở đầu ra
của bộ điều chế. Một số phương pháp sử dụng sự đo trực tiếp tín hiệu quang ở đầu
ra mà chúng được truyền trực tiếp qua bộ điều chế [5]. Nguyên tắc của phương pháp
là dựa trên sự xác định mối liên hệ giữa ứng xử tần số cao (RF), dòng phân cực một
chiều và hàm truyền để xác định sự trôi. Phương pháp này đòi hỏi sự phân tích tín hiệu
cao tần, đây chính là một khó khăn khi áp dụng trong hệ thống truyền thông tin quang,
đặc biệt phương pháp này có chi phí thực hiện cao do sử dụng nhiều thiết bị phụ trợ.

Từ một số phân tích trên, chúng tôi đề xuất phương pháp phân tích thành phần sóng
hài bậc 2 ở đầu ra của bộ điều chế điện quang sau khi đã đưa vào điện cực phân cực
một tín hiệu xoay chiều tần số thấp. Tần số này đủ nhỏ để đảm bảo không ảnh hưởng
đến tín hiệu cao tần trong truyền dẫn nhưng cũng đủ lớn để lọc hiệu quả thành phần
sóng hài bậc 2. Việc tính toán phân tích thành phần sóng hài bậc 2 kết hợp với việc
so pha sẽ chỉ ra được độ trôi của hàm truyền của bộ điều chế và được mô tả chi tiết
trong bài báo này. Bộ điều chế điện quang làm từ vật liệu Niobat Lithium (LiNbO3)
được sử dụng trong nghiên cứu này. Mặc dù đây là thiết bị tương đối ổn định, nhưng
các hiệu ứng trôi của hàm truyền vẫn dễ dàng được quan sát và xác định bằng phương
pháp phân tích sóng hài tại đầu ra của bộ điều chế.

2. Hoạt động của bộ điều chế điện quang

Hoạt động của bộ điều chế được thể hiện thông qua hàm truyền tĩnh trong đó công
suất đầu ra quang là một hàm của điện áp đặt vào điện cực phân cực. Hàm truyền có
dạng tín hiệu điều hòa SIN được chỉ ra trên Hình 1. Trong đó TF2 giả thiết là hàm
truyền ở thời điểm đầu ứng với tín hiệu điều chế SM2 và điểm làm việc tối ưu A2. TF1
giả thiết là hàm truyền ở thời điểm sau (bị trôi một góc φ ) ứng với tín hiệu điều chế
SM1 và điểm làm việc tối ưu A1. Chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của độ trôi hàm truyền
(TF2 trôi đến TF1) đến tín hiệu điều chế của bộ điều chế như thế nào trong Hình 1.
Các điểm B1, B2, C1 là các điểm phi tuyến nhất trên hàm truyền.

Hàm truyền của bộ điều chế cũng có thể được mô tả dưới dạng phương trình như sau
[6]:

Pout(t) =
1

2
σPin(t)

[
1 + η cos

(
π

Vπ
Va(t) + ϕ

)]
(1)

trong đó, Pout(t), Pin(t) là công suất quang ra và vào của bộ điều chế, Va(t) là điện
áp đặt vào bộ điều chế, Vπ là điện áp nửa sóng, φ là dịch pha hàm truyền, σ là hệ số
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Hình 1. Hàm truyền của bộ điều chế tại hai thời điểm khác nhau.

suy giảm quang và η là hệ số thẩm thấu quang.

3. Phương pháp đo độ trôi của hàm truyền

Phương pháp đo đề xuất trong nghiên cứu này là sử dụng tín hiệu dò tìm với tần
số thấp mà chúng được đưa vào điện cực một chiều của bộ điều chế. Nguyên lý của
phương pháp là xác định mối liên hệ giữa tín hiệu điều chế, mức độ trôi của hàm truyền
và điện áp phân cực.

Tín hiệu dò tìm ở đây được chọn sao cho tần số đủ thấp để không ảnh hưởng đến
quá trình điều chế tần số cao, nhưng lại không quá nhỏ để các bộ lọc có thể hoạt động
tốt, bởi các lý do này mà tín hiệu điều chế ở tần số 500 Hz được đưa vào thử nghiệm,
phương trình của tín hiệu dò tìm được mô tả như sau:

vbm(t) = VbM sin(2πf0t) (2)

trong đó νbm(t) là tín hiệu dò tìm, f0là tần số của tín hiệu dò tìm và VbM là biên độ.
Tín hiệu này sẽ được đưa vào điện cực một chiều nhằm điều chế tín hiệu quang. Như
vậy bên cạnh tín hiệu dò tìm này, thành phần Va(t) trong (1) sẽ có thêm thành phần
điện áp phân cực DC, Vb0. Phương trình (1) bây giờ có thể viết dưới dạng hàm truyền
Hop(t):

Hop(t) =
Pout(t)

Pin(t)
=
σ

2

[
1 + η cos

(
π

Vπ
[Vb0 + vbm(t)] + ϕ

)]
(3)
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Kết hợp phương trình (2) và (3) cùng các phân tích chuỗi Fourrier ta có:

Hop(t) =
σ

2

 1 + η cosψ

(
J0(α) + 2

∞∑
n=1

J2n(α) cos(2nω0t)

)
−2η sinψ

∞∑
n=1

J2n−1(α) cos(2n− 1)ω0t

 (4)

trong đó, α = πVbM/Vπ, ψ = ϕ+ πVb0/Vπ, Jk(α) là hàm Bessel bậc k, n là số nguyên
dương. Rõ ràng α là hệ số phụ thuộc vào điện áp nửa sóng Vπ và biên độ của tín hiệu
dò tìm. Tín hiệu sau điều chế có thể được nhận nhờ một bộ dò tìm quang, và được biểu
diễn như sau:

vd−out(t) = <p.Pout(t)RLGa = <pRLGaHop(t)Pin(t) (5)

trong đó <p là độ nhạy, RL là trở kháng vào của bộ dò tìm quang, Ga là hệ số khuếch
đại. Từ (4) và (5) ta có thể đạt được:

vd−out(t) = A


1 + η cos(ψ)

[
J0(α) + 2

∞∑
n=1

J2n(α) cos(2nω0t)

]
−2η sin(ψ)

∞∑
n=1

J2n−1(α) sin(2n− 1)ω0t

 (6)

trong đó A = σ
2
RpRLGaP0, P0 = Pin(t) được giả thiết là hằng số. Từ phương trình

này, chúng ta nhận thấy thành phần tín hiệu sau bộ điều chế sẽ là tập hợp của rất nhiều
các sóng hài bậc chẵn và lẻ của tần số tín hiệu dò tìm. Thành phần sóng hài bậc hai
là quan trọng cho hệ thống dò tìm độ trôi hàm truyền, chúng có thể nhận được nhờ sử
dụng bộ lọc dải thông để lựa chọn tần số 2f , hàm truyền của bộ lọc dải thông bậc hai
có thể trình bày như sau:

HBPF (jω) =
H0

Q

j ω
ωc

1 + 1
Q
j ω
ωc
− ω2

ω2
c

(7)

Trong phương trình này thì Q là hệ số phẩm chất của bộ lọc tại tần số lọc ωc = ω0 =
2πfc và H0 chính là hệ số khuyếch đại. Bộ lọc này yêu cầu phải có phẩm chất đủ tốt
để loại bỏ các thành phần sóng hài khác. Trong nghiên cứu này, để lọc thành phần sóng
hài bậc 2 nên chúng tôi chọn ωc = 2ω0 . Đầu ra lý tưởng của bộ lọc này sau khi cho
các thành phần sóng hài trên đi qua có thể được mô tả bởi phương trình:

VBPF−out(t) = VH2(t) = 2A.H0J2(α)η cos(2ω0t) cos(ψ) (8)

Từ phương trình này chúng ta có thể nhận thấy giá trị VBPF−out(t) phụ thuộc vào
góc pha φ (có trong thành phần ψ) và điện áp phân cực Vb0. Rõ ràng mối quan hệ
giữa thành phần sóng hài bậc hai và mức độ trôi của hàm truyền đã được chỉ ra. Khi
điểm làm việc nằm trong vùng tuyến tính thì thành phần sóng hài bậc 2 do tín hiệu
dò tìm đưa vào là bằng không (tức cos (ψ) = 0), khi điểm làm việc bị trôi thành phần
VBPF−out(t) sẽ thay đổi tùy vào mức độ trôi. Tuy nhiên việc xác định được mức độ
của sự trôi là chưa đủ vì độ trôi này có thể diễn ra theo các chiều khác nhau trên hàm
truyền. Việc yêu cầu xác định hướng của độ trôi cũng là một yêu cầu cấp thiết.
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Để xác định chiều của độ trôi, một tín hiệu chuẩn dạng xung vuông với tần số 2ω
được đưa vào, phương trình mô tả như sau:

Vsq(t) =
C

2
+

2C

π

∞∑
k=0

cos [(2k + 1)2ω0t]

2k + 1
(9)

trong đó C là biên độ của tín hiệu chuẩn, k là số nguyên.

Khi đó chúng ta nhân thành phần (9) với tín hiệu sau bộ lọc đạt được ở (8), ta sẽ có
phương trình:

N(t) = VH2(t)× Vsq(t) = C

(
1

2
+

2

π

∞∑
k=0

cos [(2k + 1)2ω0t]

2k + 1

)
×B cosψ cos(2ω0t)

(10)

trong đó B = 2A.H0.J2(α), từ đây chúng ta thấy rằng việc thay đổi các giá trị của ψ
sẽ dẫn đến sự thay đổi giá trị của N(t), giá trị này sẽ đạt cực đại khi ψ = 0, là 0 khi
ψ = π/2 và cực tiểu khi ψ = π. Giá trị trung bình sau phép nhân này (giá trị N(t))
có thể được lấy ra thông qua bộ lọc tần số thấp.

Sơ đồ khối của bộ đo lường có thể được trình bày trên hình sau:

Hình 2. Sơ đồ khối của thiết bị đo độ trôi.

Đầu ra của bộ đo lường này là tín hiệu dạng điện áp NLI (một ảnh của N(t)), nó
đánh giá mức độ phi tuyến của hàm truyền của bộ điều chế và nó chính là đại lượng
cho phép ta xác định mức độ trôi của hàm truyền.

4. Thiết kế mạch đo độ trôi của hàm truyền

Từ các phân tích lý thuyết, một mạch đo lường được thiết kế dựa trên 2 vi điều khiển
PSoC, hai vi điều khiển này làm việc cùng nhau theo cấu hình chủ tớ và trao đổi thông
tin với máy tính qua chuẩn USB/RS232. Sơ đồ khối của hệ đo lường được mô tả trên
hình 3.

Giao diện của phần mềm thu thập và quản lý thông tin trên máy tính được phát triển
trên ngôn ngữ Visual Studio. Giao diện này cho phép xác định mức độ trôi tự động,
đặt các giá trị điện áp phân cực và sau đó là quan sát đáp ứng lời từ bộ điều chế, ghi
lại các kết quả theo thời gian. Mô tả về mạch thực nghiệm thể hiện trên Hình 4.
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Hình 3. Sơ đồ thiết bị đo độ trôi với PSoC.

Hình 4. Sơ đồ mạch thực nghiệm.

5. Kết quả thực nghiệm

Bộ điều chế được đặc tính hóa thông qua hàm truyền tĩnh, tương ứng với công suất
đầu ra và điện áp phân cực. Một tín hiệu xung răng cưa 7 Hz được đưa vào điện cực
phân cực này để khảo sát đặc tính tĩnh của bộ điều chế. Tần số này đủ thấp để đảm
bảo trả lời của bộ điều chế sẽ được coi là một hàm truyền tĩnh. Đầu ra của công suất
quang (Output of photodetector) theo điện áp phân cực (Bias Voltage) được thể hiện
trên Hình 5.
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Hình 5. Hàm truyền và các điểm làm việc trong vùng tuyến tính (A và B).

Ứng xử của bộ điều chế được nghiên cứu bằng cách dùng điện áp một chiều thay đổi
có bước 74 mV được đưa vào điện cực phân cực cùng với tín hiệu dò tìm. Diễn biến
của mức độ phi tuyến NLI theo sự thay đổi của điện áp phân cực được chỉ ra trên
hình 6. Có bốn điểm làm việc tối ưu được chỉ ra trên hình này là A, B, C và D, nhưng
chỉ các điểm A và B được chọn với lý do tránh điện áp quá cao đặt vào các điện cực
phân cực này.

Hình 6. Diễn biến của độ phi tuyến NLI của bộ điều chế khi điện áp phân cực thay đổi.

Độ phân giải của phép đo độ trôi có thể được xác định

Vmin = 2δVmax _input = Vmax _input
1

2n
100% (11)

trong đó n là số bít của bộ biến đổi tương tự số ADC (trong nghiên cứu này n=10),
Vmax_input là điện áp đầu vào cực đại cho phép của bộ ADC (trong nghiên cứu này
Vmax_input = 5V DC ). Do đó ta có thể xác định độ chính xác của hệ đo là:

δM =
Vmin

Vmax 1

100% =
0, 0049

4, 6
100% ≈ 0, 107% (12)

với Vmax1 là giá trị đỉnh-đỉnh của đường NLI theo điện áp phân cực.

95



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 7 (10-2015)

6. Kết luận

Bộ điều chế điện quang có vai trò quan trọng là điều chế tín hiệu điện quang dùng
trong các hệ thống thông tin quang. Xác định được mức độ trôi cũng như chiều trôi
của hàm truyền có vai trò quan trọng trong các nghiên cứu tiếp theo để phát triển các
hệ thống bù, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc cho bộ điều chế này, cũng như chất
lượng của các hệ thống sử dụng chúng. Kết quả đạt được trong nghiên cứu này đã được
chứng minh trên lý thuyết, được kiểm định bằng thực nghiệm dựa trên hệ đo mức độ
trôi.

Với độ chính xác của hệ đo là 0,107% đã đạt được, đó là kết quả tích cực và là công
cụ hữu hiệu để khảo sát mức độ trôi cũng như phát triển các hệ thống bù mức độ trôi
sau này.
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