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Mới đây, hai nhà nghiên cứu thuộc Viện công nghệ liên bang Thuỵ Sĩ ở Lausanne
(EPFL) đã tìm ra một phương pháp đơn giản giúp tăng thông lượng dữ liệu trên sợi
quang lên gấp 10 lần, bằng cách giảm lượng không gian cần thiết giữa các xung
ánh sáng truyền đi trong sợi cáp. Phát hiện mới này của EPFL có thể áp dụng vào hạ
tầng cáp quang sẵn có mà không cần lắp đặt thêm hệ thống cáp quang mới.

  

  

Nghiên  cứu của EPFL có thể tăng thông lượng dữ liệu truyền qua mạng sợi quang

  

Những  năm gần đây, các nhà khoa học trên thế giới đang tìm cách tăng thông
lượng trên cáp sợi quang vượt ngưỡng giới hạn hiện tại.  Một số các nhà khoa học cố
gắng giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi đặc tính của  sợi quang. Trong khi đó, 
Bres và người cộng sự ở EPFL -  nhà khoa học Luc Thevenaz - cho biết, họ đã có thể
vượt qua giới hạn này bằng cách tập  trung nghiên cứu vào sự thay đổi hình dạng
của các xung ánh sáng di chuyển  trong sợi cáp. Đây  là một bước tiến quan trọng
trong quá trình làm tăng thông lượng trên sợi cáp  quang.

  

  

Nhà  khoa học Bres và Luc Thevenaz

  

Về nguyên tắc, dữ liệu được  truyền dẫn trên sợi quang dưới dạng một loạt các xung
ánh sáng từ các mã. Trên  thực tế, để truyền dữ liệu trên cáp sợi quang, chỉ cần đặt
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và thiết lập một thiết bị phát  ở phía đầu gửi. Thiết  bị này sẽ tạo một xung "Bật"
biểu thị là 1 và một xung "Tắt"  biểu thị là 0, các xung sẽ được giải mã ở đầu kia của
sợi cáp bởi một thiết bị  nhận. Hoạt động truyền dẫn xung ánh sáng trong sợi cáp
quang cần phải có khoảng  trống giữa các xung sao cho chúng không bị giao thoa
lẫn nhau, qua đó đảm bảo dữ  liệu có thể được giải mã chính xác ở đầu nhận. Nhưng
khoảng trống giữa các xung càng lớn  thì hoạt động truyền dẫn xung ánh sáng càng
bị giới hạn.

  

Khi  nhận ra những thay đổi về hình dạng của các xung ánh sáng có thể hạn chế sự 
giao thoa, Bres và Thevenaz tiếp tục tập trung nghiên cứu để làm thay đổi hình 
dạng các xung ánh sáng và họ đã tạo ra các xung Nyquist - những xung ánh sáng 
đáp ứng tiêu chuẩn Nyquist ISI không gây nhiễu giữa các ký hiệu.

  

Bres bổ sung: "Những  xung ánh sáng này có hình dạng nhọn hơn, giúp chúng ráp
lại vào nhau một cách vừa vặn
. C
ó thể hình dung chúng giống như 
những
mảnh nhỏ 
trong
trò chơi ghép hình. Tất nhiên vẫn có  sự giao thoa nhỏ
,
nhưng không phải tại các vị trí dữ liệu được đọc trên thực tế."

  

Các nhà nghiên cứu đã thành  công trong việc tạo ra một xung ánh sáng với độ
hoàn hảo trên 99% bằng một tia  laser đơn giản và máy biến điệu. Họ  cho rằng có
thể tích hợp công  nghệ này vào một con chip duy nhất, và sẽ áp dụng dễ dàng vào
các mạng cáp quang sẵn có mà không  cần phải thay thế.

  

Theo Gizmag
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