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 Disponibilitatea conexiunii optice FSO 
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Rezumat. Probabilitatea de întrerupere a fasciculului 

optic este calculată folosind metoda valorii de prag. 

Se bazează pe presupunerea că întreruperile datelor 

recepționate se află în interiorul unor intervale 

temporale unde intensitatea fasciculului optic scade 

sub o valoare de prag aleasă (sau puterea optică 

recepționată scade sub sensibilitatea receptorului). 

Metoda valorii de prag oferă o metodă simplă de 

calcul a probabilității de întrerupere și nu necesită o 

investigare minuțioasă a performanțelor receptorului. 

Cuvinte cheie: probabilitate de întrerupere, valoare 

de prag, intensitate fascicul optic. 

Abstract. Optical beam interruption probability is 

calculated using the threshold value. It is based on 

the assumption that received data interruptions are 

within certain time intervals where the intensity of 

optical beam falls below a chosen threshold value 

(or received optical power is below the receiver 

sensitivity). Threshold value method provides a simple 

method for calculating the probability of interruption 

and does not require a thorough investigation of the 

receiver performance. 

Keywords: interruption probability, threshold value, 

optical beam intensity. 

 

1. INTRODUCERE 

Avantajele1comunicaţiilor optice neghidate sunt în 

strânsă legătură cu factorii economici. Transmisia 

optică prin fibră este predictibilă. Comunicaţia optică 

prin atmosfera terestră este un proces complex, dificil 

predictibil şi nu întotdeauna cuantificabil. Turbulenţele 

produc fluctuaţii ale amplitudinii şi fazei semnalului 

optic recepţionat, degradând performanţa globală a 

conexiunii. Canalul de comunicaţie FSO (Free Space 

Optics) trebuie să fie modelat pentru a lua în calcul 

factorii care influenţează nivelul de performanţă. 

Ceaţa, ploaia, zăpada, interferenţa cu radiaţia solară, 

absorbţia, împrăştierea şi scintilaţia sunt procese care 

degradează inerent calitatea conexiunii optice. Aceste 

fenomene se manifestă atât în spectrul vizibil cât şi în 
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infraroşu, ferestrele comune de utilizare a transmisiei 

optice. Turbulenţele atmosferice cauzează fluctuaţii 

ale nivelului semnalului recepţionat, care pot mări rata 

erorilor de bit în sistemele de comunicaţii digitale. 

Sistemele FSO sunt afectate de fenomenele de 

absorbţie și împrăştiere ce apar prin interacţiunea 

dintre unda optică şi atmosfera terestră.  

Fasciculul optic interacţionează cu o mare varietate 

de particule mici suspendate, prezente în atmosferă. 

Interacţiunea produce o varietate de efecte: absorbție 

selectivă de frecvențe, împrăştiere și scintilație. 

Cuantificarea atenuării este condiţionată de fluctuaţia 

de intensitate cauzată de tipuri şi nivele de turbulenţă 

atmosferică. Particulele din atmosferă sunt distribuite 

aleatoriu sub efectul gradientului de temperatură ce 

apare de-a lungul mediului de propagare. Variația 

fronturilor de undă, cauzată de distribuția acestor 

celule, produce defocalizarea fasciculului optic.  
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Amplitudinea și frecvența scintilațiilor depind de 

raportul dintre mărimea particulelor şi diametrul 

fasciculului optic. Intensitatea și frecvența scintilațiilor 

cresc odată cu frecvența undei fotonice. Comunicaţiile 

optice neghidate terestre se confruntă cu probleme de 

zgomot ce ţin de trecerea fasciculului optic prin 

atmosfera terestră. 

Abilitatea unităţilor de emisie-recepţie din sistemele 

FSO de a recepţiona semnale este determinată de 

sensibilitatea optică a receptorului precum şi de 

mărimea şi calitatea lentilelor care focalizează fluxul 

optic pe fotodetector. Unghiurile de divergenţă ale 

fasciculului optic emis de laser sunt tipic de ordinul 

miliradianilor. Deoarece fasciculul optic are forma 

unui trunchi de con, raza optică pleacă din emiţător 

cu un diametru de câţiva milimetri (tipic 1-10 mm) şi 

ajunge, după 1 km, la diametre de câţiva metri (tipic 

0,5-3 m). Deoarece fasciculul optic are o anumită 

divergenţă, o parte din energia emisă este în afara 

secţiunii de captură a receptorului. Este de preferat 

ca receptorul să aibă o apertură cât mai mare pentru 

a capta cât mai mult din fasciculul emis. Acest lucru 

implică utilizarea unor lentile cu diametre mari, 

prelucrate foarte precis, care presupun costuri foarte 

ridicate. Minimizând această divergenţă, mai multă 

lumină poate fi concentrată pe fotodioda receptorului. 

Pentru un sistem real, sursele posibile de pierderi 

pot fi reprezentate de pierderile de aliniere, filtrele 

din receptor, pierderile  sistemului optic şi pierderile 

de cuplare. Sistemele reale au fasciculele optice 

divergente într-o anumită măsură astfel încât sistemul 

să fie tolerant la mici vibraţii şi deplasări fără a 

sacrifica performanţa globală a sistemului. 

Marginea generalizată ([5], pag. 34) furnizează un 

standard pentru evaluarea şi compararea diverselor 

sisteme CON independent de distanţa maximă (bătaia) 

legăturii, sau de condiţiile atmosferice. Calculul 

acesteia derivă din relaţia de calcul a marginii 

conexiunii şi ţine cont de toţi parametrii semnificativi 

care definesc performanţa unui sistem CON. 

În general, un sistem este ales pentru o anume 

aplicaţie particulară, pentru a furniza un anume nivel 

de performanţă în cele mai defavorabile condiţii 

atmosferice. 

Disponibilitatea unei conexiuni CON se referă la 

durata de timp în care o legătură este operaţională 

şi este exprimată în procente. 

Ca exemplu, o disponibilitate de 99,9%  înseamnă 

că legătura poate să nu fie operaţională cel mult 

43 minute în fiecare lună, sau 8,6 ore pe an. O 

disponibilitate de 99,99% înseamnă că legătura poate 

să nu fie  operaţională cel mult 4 minute pe lună, 

sau un total de 52 minute pe an. 

O analiză detaliată a sistemelor FSO din acest 

punct de vedere este făcută în [2], [5]. 

2. PROBABILITATEA DE ÎNTRERUPERE A 

FASCICULULUI OPTIC 

Variațiile în timp ale canalului sunt în acord cu 

modelul cvasi-static (modelul canalului „înghețat”).  

Potrivit acestui model, turbulențele atmosferice sunt 

considerate constante pe durata unui pachet de 

date, modificându-se la o nouă valoare odată cu 

trecerea la un nou cadru. Fenomenul ce provoacă 

frecvent întreruperea fasciculului optic este scintilaţia. 

Celulele formate în atmosferă produc modificarea 

fronturilor de undă şi, implicit, defocalizarea fasciculului 

optic. Amplitudinea și frecvența scintilațiilor depind de 

dimensiunile celulelor, în comparaţie cu diametrul 

fasciculului optic. 

Probabilitatea de întrerupere este dată de funcția 

de distribuție cumulativă (fdc): 
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În sistemele FSO sursele dominante de zgomot 

sunt radiaţia de ambianţă şi zgomotul la receptor [4]. 

Aceste tipuri de zgomot aditiv sunt modelate prin 

distribuţii gaussiene. Pentru a obţine statistica unui 

transceiver FSO, se opresc mai întâi sursa (laserul), 

pentru a evalua zgomotul de ambianţă şi cel termal, 

apoi se acoperă lentila receptorului pentru a elimina 

zgomotul de ambianţă. 

Iradianţa, sau intensitatea undei optice, este 

pătratul amplitudinii câmpului optic. La distanța 

radială r față de axa optică, iradianța este dată de: 
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unde I0 = I0 (0, 0) este iradianţa ieșirii transmiță-

torului pe centrul fasciculului optic, iar exponentul 

exprimă iradianța în spațiu liber, considerat fără 

turbulențe. 

Relația dintre intensitatea undei optice și puterea 

totală a fasciculului optic pentru cazul r = 0 poate fi 

scrisă sub forma [4]: 
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unde P0 este puterea totală transmisă de fasciculul 

optic. Puterea P incidentă pe apertura lentilelor 

receptorului de diametru D situat la distanța L este: 
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În cazul real, la unghiuri de divergență largi 

(1 mrad ≤  ≤ 10 mrad), 2
0 / 2 1kW F 

 
și atunci 

unghiul de divergenţă poate fi calculat simplu prin 

relaţia  = W0 / |F0|. De asemenea, W = W0 + L. 

Presupunând că, la receptor, amprenta fascicu-

lului optic este mai mare decât diametrul suprafeței 

active a receptorului (W(L) > D), intensitatea opti-

că pe lentila receptorului poate fi considerată 

uniform distribuită și puterea optică recepționată 

este: 
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Dacă se consideră atenuarea atmosferică atm ca 

o variabilă aleatoare, atunci probabilitatea de 

indisponibilitate a sistemului FSO este [2, 4]: 

 

  1, 1 1( ) ( )ind atmP P M E M     (7) 

 

unde M1 este marginea conexiunii cu valoarea 

M1 = M/L12 și E este probabilitatea de depășire a 

atenuării atmosferice impuse ca limită. 

Dacă se consideră o margine fixă a conexiunii, 

atunci orice mărire a atenuării atmosferice cauzează 

întreruperi ale comunicației. Așa cum am arătat, 

acestea formează serii aleatoare {i} care pot fi 

caracterizate de probabilitatea: 

 

  1, 1 / 1( * / ) ( * / )atm rP M E M       (8) 

 

Un exemplu poate fi dat pentru cazul când durata 

întreruperii este mai mare decât * pentru cazul 

particular când se depășește M1. Atunci Er/ poate fi 

estimat din: 
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unde: *
ir

n    este numărul de întreruperi mai mari 

decât *; N – numărul total de întreruperi pentru o 

perioadă suficient de lungă de timp.  

Tipic, întreruperile sunt de lungă durată. În acest 

caz, E/ nu se schimbă dramatic cu valoarea aleasă 

pentru marginea conexiunii M1. 



 Viorel MANEA, Radu DRAGOMIR, Dan Alexandru STOICHESCU 

 
6   TELECOMUNICAŢII ● Anul LVI, nr. 2/2013 

3. MODEL MATLAB PENTRU EVALUAREA 

DISPONIBILITĂŢII CONEXIUNII FOLOSIND 

METODA VALORII DE PRAG 

Cele mai importante efecte ale turbulențelor 

asupra fasciculului optic sunt date de distorsiuni ale 

fazei fronturilor de undă, împrăștierea fasciculului, 

captura fasciculului și redistribuția intensității optice 

în interiorul fasciculului. Pentru un fascicul optic 

puternic afectat de turbulențe, scintilația este cea 

mai importantă cauză a pierderilor de putere. 

Este dificil de evaluat influența scintilației pentru 

diferite condiții de turbulențe atmosferice și dificil de 

anticipat care este efectul acestui tip de turbulenţă 

asupra disponibilității FSO pe termen lung. Pentru 

evaluare, s-au făcut câteva simplificări: fluctuațiile  

s-au considerat a fi de mică intensitate, fasciculul 

optic laser se consideră a fi circular, iar valoarea 

BER nu scade sub valoarea de 10-6. 

Intensitatea I a unei unde optice care se propagă 

prin atmosferă poate fi considerată o variabilă 

aleatoare. Dispersia normalizată a intensității undei 

optice, sau indexul de scintilație, este definită de: 
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În cazul fluctuaţiilor puternice, indexul de scintilaţie 

este invers proporţional cu dispersia Rytov pentru 

undă plană, şi este dat de: 
 

           2 2 7/6 11/61,23I nC k L   (11) 

 

unde 2
nC  este parametrul de structură al indicelui de 

refracţie. Acest parametru depinde de tăria vântului, 

altitudine, umiditate, presiune atmosferică, şi variază 

de la 10–12 până la 10–19 m–2/3. Pentru un câmp de 

turbulenţe omogen, care are o direcţie de propagare 

orizontală faţa de suprafaţa terestră, indicele de 

refracţie este constant. 

Distribuția intensităţii optice este: 
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unde 2
X  este dispersia undei X (log-amplitudine) și 

I0 este intensitatea medie recepționată fără 

turbulențe [3]. Media este 
2

0ln( 2 )XIe   și dispersia este 

  22
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Deviația standard pentru fluctuațiile de amplitudine 
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poate fi obținută din: 
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unde:  este lungimea de undă, în nm; 2
nC (L) – 

parametrul de structură al indicelui de refracţie la 

altitudinea constantă L în m-2/3; Z – distanța de 

transmisie, în m; 2
R  – varianța Rytov dată de: 
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Pentru L < 20m, 2
nC  variază între 10–13 m–2/3 și 

10–17 m–2/3 pentru turbulențe puternice, respectiv 

slabe. Uzual se folosește valoarea 10–15 m–2/3 . 

Disponibilitatea conexiunii optice punct-la-punct 

este [3]: 
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unde Ith este o valoare de prag. 

Transmitanța Ith / I0 este invers proporțională cu 

distanța și atenuarea atmosferică. 
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Pentru lungimea de undă de 550 nm, raportul de 

prag, stabilit de Organizația Mondială de Meteorologie, 

este 0,05. 

Sistemul FSO utilizează lungimile de undă de 

850, 1310 și 1550 nm. 

Pentru un raport de prag Ith / I0 fixat, disponi-

bilitatea conexiunii este dată de deviația standard a 

fluctuațiilor de amplitudine (logaritmice) x, depen-

dentă de condițiile atmosferice și distanța de 

transmisie [3].  

Figura 1 arată disponibilitatea conexiunii optice în 

funcţie de parametrul de structură şi de lungimea 

conexiunii, pentru diferite valori ale transmitanţei, 

valori calculate cu ajutorul programului Matlab.  

 

 
 

Fig. 1. Disponibilitatea conexiunii funcţie de parametrul de structură al indicelui de refracţie  
şi respectiv distanţă. 

 

Se observă că disponibilitatea unei conexiuni 

FSO este maximă pentru lungimi ale conexiunii 

optice de până la 5 km.  

4. CONCLUZII 

Calitatea unei conexiuni optice FSO în funcţie de 

disponibilitate şi factorul BER este determinată de 

parametrii conexiunii şi de proprietăţile statistice ale 

atmosferei terestre. Parametrii tehnici ai conexiunii  

FSO sunt daţi de producătorii de echipamente, însă 

determinarea parametrilor statistici ai atmosferei 

reprezintă o reală problemă. Dezavantajul FSO faţă 

de fibră este că atenuarea fasciculului optic în 

putere este variabilă şi greu de prezis. 

Figura 1 reprezintă modelarea în mediu de lucru 

Matlab a disponibilităţii conexiunii funcţie de distanţă 

pentru un sistem FSO generic. Curbele de disponi-

bilitate prezentate furnizează o indicaţie de proiectare 
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pentru un sistem FSO ce funcţionează pentru lungimi 

ale conexiunii rezonabile (max. 4 km), potrivite pentru 

sisteme ce funcţionează în zone pentru care s-au 

determinat în prealabil parametrii statistici ai atmos-

ferei. 
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