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Νέες Τεχνικές Σηµατοδοσίας σε ∆ίκτυα Αµιγώς Οπτικής Μεταγωγής Πακέτου

Μεταγωγή Πακέτου µε Αλλαγή Επικεφαλίδας

∆ιαδικασία Αλλαγής Επικεφαλίδας

Αρχή λειτουργίας αµιγώς οπτικής µεταγωγής πακέτου

• ∆ηµιουργία IP πακέτου στον κόµβο αφετηρίας.
• Εισαγωγή πακέτου στο δίκτυο κορµού και προσθήκη νέας επικεφαλίδας 
(πληροφορία σηµατοδοσίας) για την αµιγώς οπτική µεταγωγή του πακέτου.
• Άφιξη του πακέτου σε ενδιάµεσο κόµβο.
• Ανάγνωση της παλιάς επικεφαλίδας και αφαίρεση αυτής από το πακέτο.
• Προσθήκη νέας επικεφαλίδας και αποστολή του πακέτου στον επόµενο 
κόµβο.

Μέθοδοι που έχουν προταθεί µέχρι σήµερα για την αλλαγή 
της επικεφαλίδας

• Εισαγωγή των bit της επικεφαλίδας στην αρχή του πακέτου σε σειρά µε 
τα bit της πληροφορίας.
• Εισαγωγή της επικεφαλίδας σε υποφέρουσα µικροκυµατική συχνότητα.
• ∆ιαµόρφωση συνεχούς κύµατος στο ρυθµό της επικεφαλίδας.
• Χρησιµοποίηση οπτικής πύλης XOR για την αλλαγή των bit της 
επικεφαλίδας.
• Χρησιµοποίηση οπτικών κωδίκων για την ταυτοποίηση της 
επικεφαλίδας µε καταχωρηµένη λίστα από επικεφαλίδες.

Μέθοδος σηµατοδοσίας που προτείνεται:
Ορθογώνια διαµόρφωση επικεφαλίδας ως προς την πληροφορία

∆ιάταξη µε χρήση ηµιαγωγικών ενισχυτών (SOA)

Αποτελέσµατα µετρήσεων παράγοντα Q για την πληροφορία και την επικεφαλίδα:
Μετρήσεις βηµάτων διάδοσης για διάφορες αποστάσεις.

Φάσµα σήµατος µετά τον Ενισχυτή 
µε αναφορά 193,1 THz
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Αρχή – Στάδια Λειτουργίας :
- ∆ιαµόρφωση κατά ένταση της πληροφορίας (Intensity Modulation).
- ∆ιαµόρφωση κατά φάση της επικεφαλίδας (Frequency Shift Keying).
- Συνδυασµός πληροφορίας και επικεφαλίδας στο ίδιο µήκος κύµατος.
- ∆ιάδοση του συνδυασµένου σήµατος στον επόµενο κόµβο.
- Ανάγνωση της επικεφαλίδας, αφαίρεση αυτής µέσω Ετεροδιαµόρφωσης Φάσης, προσθήκη νέας επικεφαλίδας µε FWM και 
αποστολή του πακέτου στον επόµενο κόµβο.
- Επανάληψη της διαδικασίας για όλους τους ενδιάµεσους κόµβους και στον τελικό κόµβο ανάγνωση περιεχοµένων πακέτου.


