
Resum

En aquest treball, es realitza una intensiva labor teòrica de descripció de sistemes de co-
municacions òptiques, que utilitzen la tècnica de multiplexació per divisió de freqüencies
ortogonals (OFDM en anglès); més concretament, en sistemes amb modulació directa de la
intensitat d'un làser i detecció directa. Emmarcada en l'incessant procés de cerca de majors
taxes de transmissió i de funcionalitat dels sistemes de comunicacions òptiques, OFDM, una
tècnica molt popular en altres sistemes de comunicacions, ha atret un gran interès en els
últims anys, a causa de la facilitat d'equalització d'efectes lineals, �exibilitat, escalabilitat
i alt ús de tècniques conegudes i madures de processament de senyal. Un dels escenaris on
ha suscitat un gran interès ha estat en el de xarxes òptiques metropolitanes i d'accés, on
l'abast és de l'ordre de desenes de quilòmetres i l'e�ciència en els costos és de primordial
importància.

OFDM òptic (OOFDM en anglès) es distingeix de la tècnica de multiplexació per subpor-
tadores (SCM en anglès) en que el contingut de les subportadores es solapen espectralment;
però, es pot detectar correctament gràcies a la seua propietat d'ortogonalitat. A més, la seua
detecció i generació es pot realitzar elèctricament, mitjançant el càlcul de la transformada
ràpida de Fourier i la seua inversa, respectivament. Sota un apropiat disseny, OOFDM ofer-
eix una fàcil equalització dels efectes lineals del sistema de comunicacions, encara que la seua
alta ràtio de valor de pic a potència mitjana, és una de les seues principals desavantatges.

Com a punt de partida, plantegem un model analític que estudia amb detall, tots aquells
fenòmens que afecten al senyal d'informació detectada en el receptor. Tals fenòmens són la
no-linealitat del làser, les modulacions d'intensitat i de fase òptica, la propagació a través
de la �bra òptica tenint en compte la dispersió cromàtica i la detecció d'intensitat òptica
�nal mitjançant un detector de llei quadràtica. Aquest model analític és validat mitjançant
comparacions amb resultats obtinguts a través de simulacions amb programa comercial.
Donada la singularitat, dels senyals OFDM, deguda a la seua naturalesa multi-portadora,
l'amplitud del senyal generat és aleatòria i el model analític és complementat amb un estudi
que contempla la retallada o clipping en el transmissor. A més, es té en compte els efectes de
�ltrat del senyal al llarg del sistema de comunicacions. Amb el model analític desenvolupat
s'està en disposició de realitzar una descripció, bastant completa, dels principals fenòmens;
així, com explorar i optimitzar el funcionament �nal de sistemes OOFDM amb modulació i
detecció directa.

Ja que els sistemes de comunicacions òptiques amb modulació i detecció directa es veuen
perjudicats per la distorsió no lineal, que per a senyals multi-portadores, com OFDM, es
tradueix en la mescla dels símbols d'informació que transporten les diferents subportadores,
es proposa, en el Capítol 5, una tècnica de pre-distorsió, que es basa en el model analític
prèviament proposat. Aquesta tècnica millora l'e�ciència de modulació, fent possible in-
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crementar el terme del senyal d'informació, sense que es veja incrementada la distorsió no
lineal en el receptor. Valors molt alts de cancel·lació de la distorsió no lineal s'aconsegueixen
i la tècnica, ací proposada, es compara també amb una altra ja publicada, amb l'objectiu
d'avaluar el seu funcionament.

Una altra tècnica per a la millora de sistemes amb modulació i detecció directes és la real-
itzada mitjançant �ltrat òptic. Encara que es coneix, de forma intuïtiva, el seu funcionament
per a formats de modulació òptics tradicionals, cal disposar, d'una formulació matemàtica
per a senyals òptics OFDM, per entendre de forma exacta el seu principi d'operació, les
millores obtingudes, així com el seu potencial. En el Capítol 6 es desenvolupa un model
analític per a tal �, que estén l'anàlisi teòrica prèviament proposat. La simpli�cació de les
expressions matemàtiques obtingudes, ens permet explorar de forma sistemàtica els diferents
efectes que afecten el funcionament �nal obtingut, estudiar el sistema OOFDM amb diverses
estructures de �ltrat òptic, així com la possibilitat d'optimitzar de forma ràpida i e�cient
diferents estructures de �ltrat. En el nostre cas particular, s'estudien un �ltre basat en un
interferòmetre Mach Zehnder i una xarxa uniforme de Bragg gravada en �bra òptica.

En de�nitiva, amb aquest treball de tesi doctoral s'ha pretès contribuir a aconseguir un major
enteniment i millor disseny de sistemes de comunicacions òptiques que empren OOFDM i
explorar alternatives per a la seua millora.


