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Resum 
 
La compensació de la dispersió cromàtica és el principal escull en una 
comunicació per fibra òptica. Actualment la modulació de la potència òptica o 
intensitat  a l’emissor juntament amb la detecció directa (sistema IM-DD) és el 
mètode més utilitzat per enviar informació però la dispersió cromàtica fa que 
aparegui una distorsió no-lineal que fa difícil la compensació de canal.  
 
La modulació d’amplitud (AM) a l’emissor a més de ser més eficient 
espectralment, pot ser una bona alternativa als sistemes IM-DD. Aquest tipus 
de modulació es pot aconseguir mitjançant circuits no-lineals previs als 
moduladors IM convencional però per tal que sigui eficient calen modificacions 
al receptor. 
 
En aquest projecte es presenten fins a tres prototips de receptors per a 
modulació AM per tal de mostrar i comparar els avantatges que presenten 
comparats amb el convencional sistema IM-DD. Mitjançant un simulador de 
transmisions òptiques ens podrem fer una idea de les possibilitats d’aquests 
receptors en una futura implementació pràctica. 
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Overview 
 
The chromatic dispersion compensation is the main trouble in optical fiber 
communications. Presently at the emitter side modulation of the optical power 
or intensity modulation together with direct detection at the receiver is 
conventionally used (IM-DD systems). Chromatic dispersion causes a 
nonlinear distortion that complicates channel compensation.  
 
Optical amplitude modulation (AM) at the emitter side besides being more 
efficient from a spectral point of view can be a good alternative to IM-DD 
systems. THis AM modulation is achieved through nonlinear circuit prior to 
conventional Im modulators but for the AM modulation to be efficient  the 
receiver need to undergo some modifications. 
 
In this project up to three AM receiver prototypes are proposed and analyzed in 
order to compare and show some advantatges over conventional IM-DD 
systems. Through an optical-link software simulator we will be able to assess 
the performance of those receivers in a future practical implementation. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Ens situem en el creixent context de les comunicacions per fibra òptica, on 
multitud d’empreses i usuaris ja gaudeixen de les avantatges d’aquesta envers 
altres mètodes. Aquestes són principalment, una menor atenuació del senyal i 
un major ample de banda disponible. Són dos grans avantatges sobretot si 
tenim en compte l’escassetat d’espectre radioelèctric disponible. El principal 
inconvenient és la dispersió cromàtica que apareix en el canal de fibra òptica. 
Aquest és un efecte lineal que desfasa les diferents components espectrals del 
senyal de manera diferent segons la seva freqüència. Aquest efecte passa a 
ser un major problema quan el fotodíode receptor proporciona un senyal 
detectat proporcional a l’envoltant al quadrat del camp rebut. En aquest 
moment el problema passa a ser no-lineal. Existeixen solucions que pretenen 
corregir aquest indesitjat efecte abans de l’entrada al fotodíode, però són 
solucions òptiques que s’han d’adaptar a les característiques específiques de 
l’enllaç. La tendència actual és  buscar alternatives electròniques, degut al seu 
menor cost i major capacitat d’adaptació tan en sistemes digitals com 
analògics. 
 
Fins ara el sistema de transmissió més senzill consisteix en aprofitar la relació 
lineal entre la potència òptica emesa per un làser i la seva corrent 
d’alimentació, fent variar aquesta corrent segons l’ informació a transmetre. En 
l’extrem receptor es dur a terme el procés invers, de manera que obtenim una 
corrent proporcional a la potència òptica i per tant proporcional a l’ informació. 
Aquest sistema és conegut com a IM-DD (Intensity Modulation and Direct 
Detection).  
 
En aquest projecte s’estudia el sistema IM-DD i es planteja l’ús de transmissors 
basats en modulacions AM com a alternativa a aquest sistema. Un dels 
objectius és demostrar que aquests presenten una major robustesa davant el 
problema de la dispersió cromàtica, a més d’un ús més eficient de l’espectre. 
 
Aquest projecte forma part d’un seguit de projectes orientats en el mateix tema, 
així doncs, la part del transmissor, prèviament estudiada per un altre grup es 
farà servir com a un mòdul ja operatiu. Ens centrarem amb els receptors i 
concretament en la seva capacitat per reduir els efectes de la dispersió 
cromàtica, que és el principal problema en les transmissions per fibra òptica. 
 
L’estructura del projecte comença per contextualitzar-nos i explicar els criteris 
de comparació així com el programa de simulació VPI Photonics, que és una 
eina clau en aquest projecte. Un cop explicat això es procedeix a explicar el 
sistema IM-DD i a mostrar en detall el funcionament dels tres receptors AM: 
AM-SQRT, AM-(1+2X) i AM-HG. 
Així arribem a l’últim i més important apartat on es compara els tres prototips 
AM amb el sistema clàssic IM-DD. Les comparacions es basen en el nivell 
d’harmònics que produeix cada un a l’entrada de l’equalitzador. L’objectiu és 
per tant linealitzar per tal que amb un posterior equalitzador lineal de baix cost 
es pugui obtenir la resposta desitjada del canal.
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CAPÍTOL 1. CONCEPTES BÀSICS 
 

 
1.1. Esquema general 
 
En aquests capítol s’explicarà l’esquema genèric d’un sistema de comunicació 
per fibra òptica, amb l’objectiu de contextualitzar els posteriors esquemes tan d’ 
IM com d’ AM. També s’explica el fenòmen de la dispersió cromàtica en la fibra, 
que és el principal problema a solucionar pels prototips proposats. Per últim 
s’explicarà els principals criteris de comparació emprats en les comparatives 
entre sistemes. 
 
Un sistema de comunicacions òptiques consta d’un transmissor de senyals 
òptiques, una línia de transmissió de fibra òptica adaptada al transmissor i un 
receptor adaptat a aquesta línia de transmissió. La següent figura il·lustra 
aquest esquema genèric: 
 

 
 

Fig. 1.1 Esquema de comunicació òptica 
 
En el procés de la comunicació tenen lloc els següents processos: 
 

• Una sèrie de bits són introduïts al modulador mitjançant un senyal 
elèctric. 

 
• Una font lluminosa (làser o LED) és manipulada pel modulador i 

introdueix un feix de llum a la fibra. 
 

 
• La llum es propaga a través de la fibra, on experimentarà entre altres el 

fenòmen de la dispersió cromàtica. 
 

 
• Al final del receptor la llum alimenta un fotodetector, que transforma el 

senyal òptic en un d’elèctric. 
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• Aquest senyal elèctric és amplificat i introduït en un altre detector, que 
en descodificarà i reconstruirà la seqüència original de bits transmesos. 
 

 
  
El transmissor no és objecte d’estudi d’aquest projecte, així que es considera 
un mòdul operatiu i es procedirà a continuació a explicar el canal. 
Concretament el seu principal problema que és la dispersió cromàtica. Pel que 
fa als receptors seran explicats en detall en el capítol 3. 
 
1.2. Dispersió cromàtica 
 
Donat que en aquest treball es considera la propagació a través de fibres 
monomode, el fenòmen més rellevant a tenir en compte és el de la dispersió 
cromàtica. Aquest efecte causa que cada component espectral del senyal que 
viatja per la fibra pateix un retard diferent en funció de la seva freqüència. 
En recepció, degut a la característica inherent del fotodíode, la senyal rebuda 
és el mòdul al quadrat del camp elèctric. Aquesta mescla amb ella mateixa 
produeix, a la sortida del fotodetector, harmònics a freqüències múltiples de la 
freqüència modulada. 
 
 
Idealment les components espectrals del senyal tenen les amplituds i fases 
precises com per que les contribucions entre harmònics que provenen de cada 
una de les mescles entre components espectrals s’anul·lin entre sí. Al patir 
modificacions de fase en funció de la freqüència a causa de la dispersió 
cromàtica, aquestes cancel·lacions no són completes i es produeix una 
distorsió no lineal en l’extrem receptor. 
 
Aquest fenòmen de distorsió no lineal induïda per fibres dispersives 
(Dispersión-Induced Non Linear Distorsion (DNLD)) s’agreuja amb la longitud 
de la fibra, així com amb l’ample de banda del sistema. 
 
La funció de transferència tenint només en compte la dispersió cromàtica de la 
fibra òptica és: 
  ·  

(1.1) 
on  representa l’ esmentada dispersió cromàtica que es descriu com: 
  · · · ·

 
(1.2) 

on  
 

•  : valor de la longitud d’ona del làser fixat a =1550 nm per tal de 
treballar en la longitud d’ona de tercera finestra . Aquesta és la més 
utilitzada degut a la seva menor atenuació.  

 
• f : és la freqüència moduladora. 



4                                 Optimització de receptors òptics per a sistemes de transmissió per fibra basats en modulació AM 
 

 
• D : és el valor de dispersió de la fibra que en treballar en tercera finestra 

queda fixat a 16 · .  
 

• L : és la longitud de la fibra òptica. 
 
Veiem que fixats aquests valors, per un mateix valor de , podem jugar amb els 
valors de L i f. Si augmentem la freqüència k vegades s’ha de disminuir la 
longitud de la fibra  vegades i l’ efecte de la dispersió serà el mateix. 
 
Per tal de veure des d’un punt de vista pràctic els efectes de la dispersió, 
introduirem al simulador un senyal IM com el de la figura següent: 
 

 
 

Fig. 1.2 IM-DD senyal d’entrada a la fibra 
 
A continuació suprimim tots els efectes no-lineals de la fibra, la seva atenuació i 
deixem només el seu valor típic de dispersió.  
El resultat obtingut és el següent: 
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Fig. 1.3 IM-DD senyal de sortida de la fibra 
 
Aquesta és una mostra empírica dels efectes de la dispersió, ja que veiem que 
en comptes de cancel·lar-les idealment apareixen les abans esmentades 
freqüències de la mescla. 
 
 
1.3. Criteris de comparació 
 
Un dels principals objectius d’aquest projecte és comparar el receptor IM-DD 
amb les tres propostes de receptors AM i a la vegada aquests entre sí. Per fer-
ho farem servir tres criteris de comparació que es descriuen a continuació. 
 
1.3.1 OMI (Optical Modulation Index) 
 
Aquest paràmetre mesura la diferència en dBs entre la portadora i la primera 
banda lateral.  

 
 

Fig. 1.4 OMI 
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Aquest paràmetre en una modulació interessa que sigui elevat ja que implica 
que hi ha més informació en la primera banda que és la que porta la informació, 
principalment.  
 
Expressions en petita senyal per ambdues modulacions: 
 20 · log 4   

(1.3) 20 · log 2  
(1.4) 

 
 
1.3.2 ER (Extinction Ratio) 
 
Aquest paràmetre és la diferència en dBs del valor màxim de potència del 
senyal temporal i el valor mínim. Determina doncs el marge dinàmic del senyal 
òptic a enviar. 
 

 
Fig 1.5 ER 

 
Un valor baix d’ER ens assegura un marge dinàmic contingut, però a la vegada 
ens suposa un valor màxim d’índex de modulació més baix el que suposa 
menys volum d’informació per transmetre i una major dificultat en la 
recuperació del missatge.  
 
Les següents expressions mostren els valors teòrics d’ ER per cada modulació: 
 
 10 · log 11  

(1.5) 20 · log 11  

 
(1.6) 
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La següent figura ens mostra com es relaciona aquest paràmetre amb la OMI 
 

 
 

Fig. 1.6 ER vs. OMI 
 
1.3.3 PAPR (Peak To Average Power Ratio) 
 
Aquest paràmetre relaciona la potència màxima adquirida pel senyal amb la 
seva potència mitja. 
 1  

(1.7)  11 2  

(1.8) 
 

Aquest, a l’igual que l’anterior, és un concepte temporal. Així que en la pràctica 
calcularem: 
   

(1.9) 
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Fig. 1.7 Càlcul PAPR 

 
Es troba el seu valor mesurant el màxim del senyal a través d’un marker i 
dividint per la mitja de totes les dades extretes. Posteriorment es comprova el 
resultat amb les fórmules 1.6 i 1.7. 
 
En el seguent gràfic es mostra la relació entre el papr i la omi. Si calculem el 
valor màxim (m=1) obtenim 6 dB, coincidint amb la següent figura. 

 
Fig. 1.8 OMI vs. PAPR 

 
Donat les característiques dels nostres sistemes, a la pràctica només 
simularem amb valors de fins a papr= 3 dB ja que sino suposaría utilitzar índex 
de modulació superiors als permesos pels sistemes. 
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El següent gràfic il·lustra la relació entre papr i índex de modulació i corrobora 
els índex de modulació escollits. 

 

 
Fig 1.9 PAPR vs. índex de modulació 

 
A mode de resum la següent taula ens mostra el comportament de cada 
sistema en termes de ER i PAPR per un mateix valor d’OMI: 
 
Taula 1.1 Comparativa ER i PAPR 
 
 AM IM 

   
   

 
Veiem que en termes de PAPR els sistemes IM i AM presenten un 
comportament similar, mentres que pel mateix valor d’ OMI el sistema AM 
presenta una ER inferior. 
 
1.4. VPI 
 
Gran part dels resultats d’aquest projecte es justifiquen a partir d’un software de 
simulació anomenat VPIphotonicsAnalyzer 8.3. VPI es una potent eina 
d’anàlisis i visualització de dades que treballa amb entrades òptiques, 
elèctriques i numèriques. El funcionament es basa en una sèrie de mòduls que 
es connecten entre sí per formar circuits. 
 
A continuació es descriuen els mòduls més importants que s’han fet servir. 
Alguns d’aquest han estat retocats de manera que en el sistema només hi 
aparegui la influència dels efectes dispersius de la fibra, que és l’objecte 
d’estudi del treball. 
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Aquest mòdul representa una versió simplificada de la fibra òptica universal: 

 
Fig 1.10 Fibra òptica 

 
Es considera un flux unidireccional del senyal, scattering Raman estimulat i 
espontani, no-linealitats Kerr i dispersió. 
S’han anul·lat les no-linealitats, que es deixen com a futur objecte d’estudi. 
 
El següent mòdul genera el senyal elèctric que conté la informació a 
transmetre: 
 

 
Fig 1.11 Generador senoidal 

 
El valor d’amplitud en volts equival a l’índex de modulació (el sistema que 
modula en AM es va dissenyar així per comoditat) així es facilita els anàlisis de 
les simulacions. La freqüència de transmissió són 7 GHz.  
 
Aquest mòdul representa el làser que emetrà la senyal òptica, que ha estat 
modulada prèviament pel senyal elèctric. 
 

 
 

Fig 1.12 Làser 
 

Els paràmetres que descriuen el làser són RIN, amplada del feix, 
transconductància del conductor, chirp adiabàtic i dinàmic, làser bias i pendent 
d’eficiència. S’han mantingut tots els valors per defecte menys l’amplada del 
feix que s’ha reduït fins a 100 Hz, tot i no ser un valor realista s’ha fet servir per 
poder controlar la potència total i que no es dispersés pel laser (potència de pic 
= potència total). 
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En recepció tenim el mòdul que fa la funció contraria a l’anterior, transforma un 
senyal òptic en una corrent elèctrica: 
 

 
Fig 1.13 Fotodíode 

 
Ho simula en base a una predefinida responsivitat, corrent de foscor i soroll 
tèrmic. La responsivitat la fixem a 1 i la resta de valors a 0. 
 
El següent mòdul ens permet introduir un polinomi: 
 

 
Fig 1.14 Polinomi linealitzador 

 
El senyal que entra en aquest mòdul per l’esquerra sortirà multiplicat pel 
polinomi a la dreta. Aquest mòdul és essencial pels esquemes AM-1+2x i AM-
HG. També apareix en els transmissors AM, ja que per generar el senyal s’ha 
de predistorsionar el làser mitjançant un polinomi. 
 
La següent estructura apareix en tots els muntatges i serveix per a crear 
iteracions d’una determinada variable. 
 

 
Fig 1.15 Muntatge iterador 

 
En el mòdul Chop s’introdueix el nombre d’iteracions de lectura i d’escriptura. 
Va connectat al NumericalAnalyzer2D on anirà introduint els valors de longitud 
de fibra en l’eix X. 
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En el mòdul Ramp s’introdueix l’ interval entre cada mostra de la variable i el 
seu valor inicial. 
El mòdul ParameterController el situem abans de la fibra i hi introduïm el 
paràmetre “length”. 
D’aquesta manera es podrà simular sobre 100Km de fibra òptica. 
 
Una altre estructura que es repeteix és la següent: 
 

 
 

Fig. 1.16 Muntatge mesurador d’harmònics 
 

Amb aquest muntatge es visualitzen els valors efectius de potència dels tres 
harmònics. 
Cada bloc TwoPortAnalyzer està fixat per captar el senyal a 7GHz, 14GHz i 
21GHz respectivament. 
El bloc f(x) pren la sortida del valor de magnitud del mòdul anterior i aplica una 
determinada funció. En aquest cas elevar al quadrat per poder passar el valor 
de tensió a dBm. Aquest mòdul serà utilitzat també en el receptor AM-sqrt per 
tal de poder aplicar la funció arrel quadrada al senyal. 
El mòdul NumericalAnalyzer2D representarà un gràfic bidimensional on l’eix X 
són els quilòmetres de fibra i l’eix Y els nivells de potència dels harmònics. 
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Per tal de poder visualitzar l’espectre del senyal fins al tercer harmònic (21GHz) 
s’han de configurar uns paràmetres globals del simulador. Aquests es mostren 
en la següent figura: 
 

 
 

Fig 1.17 Paràmetres globals VPI 
 
TimeWindow: 
 
El fixem el a 640/1e9 s. Cada iteració simularà aquesta quantitat de temps. Així 
la resolució en freqüència serà 1/TimeWindow = 1,5625 MHz 
 
El SampleRateDefault : 
 
Aquest paràmetre fixa la frequència a la que treballen els altres mòduls, i es 
marca l’ample de banda de simulació. S’ha pres a 1024e8 Hz per tal de poder 
veure el tercer harmònic situat a 21 GHz.  
 
La resta de paràmetres només es fan servir en simulacions on el resultat són 
mostres o els seus valors per defecte ja eren adequats. 
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CAPÍTOL 2. MODULACIONS IM I AM 
 
 

2.1. IM-DD 
 
Aquest apartat explicarà el sistema de modulació més emprat en 
comunicacions de fibra òptica, l’ IM-DD. L’èxit d’aquest sistema radica en la 
seva simplesa. 
 
Aquesta sistema consisteix en modular directament un diode làser amb un 
senyal elèctric a través de la seva corrent d’alimentació, transformant aquest 
senyal elèctric en un senyal òptic d’intensitat proporcional. En recepció el 
fotodíode receptor realitza el procés contrari i es recupera el senyal elèctric. 
 

 
 

Fig. 2.1  Esquema demodulació IM-DD. 
 
Donat que la funció de transferència del fotodíode eleva l’envoltant al quadrat, 
per obtenir l’equivalent pas baix del camp elèctric de l’ona òptica a la sortida del 
làser (2.2) haurem de fer l’arrel quadrada de la potència òptica.2.1 
 1 ·    

(2.1) 1 ·   
(2.2) 

 
On m és l’índex de modulació que haurà de ser sempre menor o igual a 1 per 
evitar la sobremodulació. 
En recepció, obtindrem les següents expressions per a la intensitat detectada: 
  · | |     

(2.3)  ·      
(2.4) 

 
En l’equació 2.3, l’ intensitat està en funció del camp elèctric al quadrat, que 
equival a la potència òptica per la responsivitat del fotodíode 2.4. 
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La següent figura mostra l’esquema de VPI: 

 
Fig 2.2 Esquema IM-DD 

 
Excepte els mòduls de monitorització i alguns amplificadors o atenuadors, 
l’esquema és essencialment el de la figura 2.2. 
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2.2. AM 
 
En aquest capítol es justifica l’ús de la modulació AM que s’ha fet servir en els 
tres receptors i explicar els efectes que li succeeixen en el nostre sistema. 
Concretament els efectes que produeixen la fibra òptica i el fotodíode receptor 
en aquesta modulació. Això ens portarà a explicar en detall del voltatge de 
linealització, que és un concepte clau per als receptors basats en polinomis; 
AM-1+2x i AM-HG.  
 
Mitjançant un làser predistorsionat s’ha pogut crear un senyal AM. Aquest 
senyal òptic actua com a senyal portadora, mentre que el senyal de 
radiofreqüència conté la informació i actua com a senyal moduladora. Les 
següents equacions representen aquests senyals: 
 · sin 2π f t  

(2.5) · sin 2π f t  
(2.6) 

 
On  és l’amplitut de la senyal portadora,  l’amplitut de la moduladora, f  és 
la frequència portadora i f  la frequència moduladora. 
El producte d’aquestes genera el següent senyal: 

 · sin 2π f t m · V2 · cos 2π f f t m · V2 · cos 2π f f t  
(2.7) 

 
on m és l’índex de modulació, definit com: 

 

 

(2.8) 
 

Aquest es pot expressar com una fracció que indica quin percentatge de l’ 
amplitud de la portadora varia. Per un valor m=0.5, l’amplitud de la portadora 
varia un 50% per sobre i per sota del seu valor original. La següent figura 
mostra una imatge en el domini temporal dels senyals que comentats fins ara. 
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Fig 2.3 Índex de modulació 
 

Considerant l’expressió 2.7, podem observar tres termes. El primer a 
freqüència f , amb un valor d’amplitud de . Els altres dos, simètrics respecte 
el primer, a freqüències f f  i f f  respectivament i amb valors 
d’amplitud de ·V . L’espectre del senyal AM és doncs: 
 

 
 

Fig 2.4 Especte senyal AM 
 

Aquesta imatge s’ha extret del simulador i podem veure que es tracta d’un 
senyal AM amb les característiques anteriorment esmentades. 
Veiem també que en termes d’ample de banda mostra un comportament més 
eficient que el senyal IM. A més l’espectre AM presenta menys harmònics i un 
major nivell potència. Això implica menys influència per part de la dispersió i 
una millor recuperació del senyal en recepció. 
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La següent equació mostra el camp elèctric de la modulació AM que serà 
introduït a la fibra: 
 1 · cos       

(2.9) 
 
on m representa l’índex de modulació, w la freqüència moduladora i  la 
freqüència òptica. 
Tenint en compte que la funció de transferència del canal de fibra òptica respon 
a la següent expressió: 
        

(2.10) 
on χ és la ja esmentada dispersió cromàtica. 
 
Si convolucionem h(t) amb el camp a l’entrada de la fibra (2.9) obtenim: 
 1 2 · cos ·   

(2.11) 
 

que en aplicar la llei quadràtica del fotodíode obtenim la següent corrent 
detectada: 
 · ·  1 2 · cos ·        

(2.12) 
 

On  representa la responsivitat del fotodíode, i  el valor de potencia de la 
portadora. 
En desenvolupar l’expressió (2.12) obtenim: 
 · · 1 2 · · cos · cos 2 · cos 2  

(2.13) 
 

Veiem que apareixen una sèrie de constants, que traient-ne factor comú, ens 
porten  a parlar de l’ anomenat voltatge de linealització, explicat amb detall en 
el següent apartat. 
 
 
2.2.1 VOLTATGE DE LINEALITZACIÓ 
 
El voltatge de linealització, que abreviarem com a γ, és un concepte que 
apareix al treure factor comú de les constants en l’expressió (2.13) i que té 
unitats de volts. Així doncs a l’entrada del linealitzador tenim la següent 
expressió: 
  γ v m · cos · cos 4 · cos 2  

(2.14) 
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Separant-ho en tensions de primer i segon harmònic: 
   γ v · m · cos · cos  

(2.15) γ v · 4 · cos 2  
(2.16) 

 
Si ara apliquem la següent relació: 
 4  · γ v   

(2.17) 
 

Definim doncs, per 0: γ v  4       
(2.18) 

Les tensions de primer i segon harmònic son alhora: 
  · · 2 · √ · cos  

(2.19)  · · 2 · √  
(2.20) 

 
On  i G són respectivament la responsivitat i transconductància del fotodíode i 

 és el valor de la potència a la frecuencia portadora òptica. 
Tenint en compte això i aplicant la relació (2.18) veiem que γ també pot ser 
definida com: 
 γ 2 · · · √   

(2.21) 
També per 0. 
 
Un cop fetes les definicions passem a veure quin és l’efecte de γ en entrar al 
linealitzador. 
Aquest conté un polinomi (excepte pel cas sqrt) que respon a l’expressió: 
 
 

 
(2.22) 

 
on x és el senyal d’entrada normalitzat donat per l’expressió 2.14 i ‘y’ la sortida 
del linealitzador.  
 
Si multipliquem a ambdós costats per γ: 
 



20                                Optimització de receptors òptics per a sistemes de transmissió per fibra basats en modulació AM 
 

γ · γ ·  

(2.23) 
La relació entre la γ i els coeficients del polinomi linealitzador és: 
 · ·  

(2.24) 
on : 
  γ  

(2.25) 
 

veiem que  te unitats de  
Per no haver de recalcular el valor dels coeficients en funció de γ, fixarem 
aquesta a 1V a les simulacions. 
 
Pel que fa al simulador, el procediment ha estat el següent: 
 
Hem fixat la γ  1V i obtingut el valor de la portadora  mitjançant un mòdul 
fotodetector.Tenint en compte que la transconductància G està fixada a 1 A/V 
pel simulador i que la responsivitat  val 1 A/W, obtenim el valor de guany 
necessari que introduirem en dB a l’amplificador previ al linealitzador. Aquest 
amplificador és una peça clau ja que és el que controla que la γ valgui 1V. 
D’aquesta manera podrem fer servir els coeficients del polinomi en la seva 
forma canònica. 
El següent muntatge s’encarrega de calcular el valor de γ per tal de comprovar 
que el valor calculat correspon amb el valor experimental. 
 

 
 

Fig 2.5 Muntatge per calcular γ 
 

En el mòdul 1 hi ha: (x*sqrt(2))**2 i el mòdul 2 conté: x*sqrt(2)*4. 
Si executem en el tercer mòdul: x/y i es multiplica per arrel de 2, per compensar 
el fet de que el simulador treballa amb valors eficaços, obtenim l’expressió 2.18 
de manera que el visualitzador mostrarà el valor experimental de γ. 
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CAPÍTOL 3. RECEPTORS AM 

 
 
3.1. AM – SQRT 
 
Aquest receptor es basa en un mòdul que té una funció de transferència d’arrel 
quadrada, situat després del fotodíode. La idea és contrarestar l’efecte 
quadràtic d’aquest aplicant l’arrel quadrada. A continuació es vol demostrar els 
avantatges de la modulació AM amb receptor arrel quadrada davant el sistema 
IM-DD.  
Per als sistemes de modulació convencional de modulació d’intensitat i 
detecció directa (IM-DD) poden aproximar el corrent del fotodíode, fins a  
termes, com: 1 · cos · cos 4 · 2 · cos 2 8 · cos 3· 3 · cos 3  

(3.1) 
 

Per als sistemes de modulació d’amplitud i detecció directa (AM-DD) tenim: 
 1 2 2 · cos · cos 2  · cos 2  

(3.2) 
 

La compensació de la dispersió del cos( ) a la frequencia fundamental (F1) és 
dificultada pel segon harmònic (F2), que és producte de la no-linealitat inherent 
del fotodíode. 
 
Si ara efectuem l’operació arrel quadrada, obtenim ordres de fins .  
L’ equació del camp després del mòdul arrel quadrada és: 
 1 4 · · cos · cos 4 ·· cos 2 8 · cos · · cos 3  

(3.3) 
 

Rebem una cancel·lació de F2 a baixes freqüències, que proporciona un marge 
de freqüència extens per a un nivell tolerable de distorsió no lineal. 
 
Si comparem l’expressió 3.1 amb la 3.3 veiem que compleixen les mateixes 
dependències amb  però en 3.1 la F2 queda escalada en un factor 2 i la F3 en 
un factor 3 respectivament, mentres que en 3.3 la  només queda escalada en 
factor 1 en ambdós casos. Per tant, amb el sistema d'AM-SR podríem recórrer 
el doble de distància amb el mateix nivell de F2 i tres vegades la distància en el 
cas de F3, o bé, per a la mateixa distància, es podria augmentar la freqüència 
de modulació per un factor arrel de 2 i arrel de 3 respectivament. 
Aquest és el principal argument per justificar l’ús del receptor arrel quadrada. 
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L’esquema del muntatge és el següent: 

 
Fig 3.1 Esquema AM – sqrt 

 
on en el mòdul poly_lin hi ha: sqrt(x) 
 
Veiem que no cal el muntatge del càlcul de γ, ja que a diferència dels altres dos 
receptors, aquest no es tracta d’un polinomi. 
És precisament per aquest fet que apareix un dels principals inconvenients del 
AM-SR, i és que l’ implementació pràctica s’hauria de fer amb una DSP, que és 
un recurs car. La idea seria digitalitzar el senyal després de l’amplificador a 
través del propi conversor de la DSP i després aplicar la corresponent operació 
matemàtica al senyal.  
 Més endavant veurem que en el cas dels receptors que treballen amb 
polinomis, l’ implementació es pot fer mitjançant  circuits amb diodes Schottky 
que és un dispositiu molt més assequible. 
A més s’ha comprovat mitjançant les simulacions que l’operació arrel quadrada 
és computacionalment molt més pesant que la del polinomi. 
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3.2. AM - (1+2X) 
 
En aquest cas tenim, partint de la mateixa idea de l’AM-SR, un model de 
receptor AM que pretén ser una versió més simple des del punt de vista 
d’implementació pràctica. Recolzant-nos amb la justificació feta en l’anterior 
capítol, s’ha buscat un polinomi que aproximi el màxim possible el model 
anterior. D’aquesta manera, amb un dispositiu elèctric i barat com un diode 
Schottky, apropiadament polaritzat, es pot modelar el comportament d’un 
polinomi. Donat que la funció arrel quadrada no te desenvolupament de Taylor, 
i que la tendència es buscar solucions elèctriques, aquest prototip busca 
solucions als problemes del model AM-SR en aquesta línea.  
 
Prenent la següent expressió com a entrada al linealitzador: 
 · cos · cos 4 · cos 2 4    

(3.4) 
 

La característica entrada-sortida escollida pel linealitzador serà la funció √1 2  on x és l’expressió 3.4, d’aquesta manera, per χ=0,obtenim:  
 1 2 · cos 22 · 2     

(3.5) 
 

en aplicar l’ identitat notable: 
 1 · cos    

(3.6) 
Aquesta esdevé: 
 1  · cos      

(3.7) 
 

I per tant, per valors baixos de , és a dir en absència de dispersió, la funció   √1 2  ens dóna la resposta ideal. 
 
El problema que es troba de cara a la implementació pràctica és que a l’entrada 
del linealitzador ens cal tenir una petita part de contínua, precísament aquella 
que depén de m. Això serà difícil a la pràctica. De cara a facilitar la 
implementació hauríem de buscar sistemes que o bé permetessin treballar amb 
tota la contínua (sistema SQRT), o bé treient-la tota (sistema HG). 
 
El fet de tenir el desenvolupament de Taylor de √1 2  suposa una nova 
limitació i és que m no podrà pendre valors superiors a 0.5 degut a que x no pot 
valdre més gran que 1 ja que l’arrel adquiriria valors negatius. 
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En el muntatge del simulador, s’ha extret la contínua amb un mòdul DC_Block, 
que actua com un condensador ideal i s’ha afegit la pertinent quantitat   de 
continua posteriorment: . L’esquema del muntatge ha quedat modificat de la 
següent manera: 
 

 
Fig. 3.2 Esquema AM-(1+2x) 

 
En el mòdul poly-lin s’ha introduït el desenvolupament de Taylor de la funció 
sqrt(1+2x). S’han fet servir 30 coeficients i cada un amb una precisió de fins a 
25 decimals. Aquestes dades s’han adquirit mitjançant el software MATLAB i el 
resultat és el següent: 
 1 12 12 58 78 2116 3316 429128 715128 24312564199256 293931024 520031024 1857252048 3343052048969484532768 1767883532768 6482239565536 11940967565536883631595262144 1641030105262144 611656675552428811435320455524288 1715298068254194304 322476036831419430412154866003638388608 229591913401983886081738338772900133554432 3296849396879533554432  
 
Donat que el fet d’afegir corrent contínua en funció de l’índex de modulació 
suposa una implementació pràctica més complexa, s’ha provat el mateix 
prototip sense el mòdul que extreu la contínua. El resultat observat és molt 
similar excepte per valors baixos de , en els quals el fet d’afegir continua 
suposa una certa millora. Podem veure la diferència en les següents imatges 
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    Fig.3.3 Afegint contínua   Fig.3.4 Sense afegir contínua 
 
També s’ha provat sense extreure la continua i el resultat és que el sistema no 
funciona. 
El càlcul de γ mitjançant el mètode esmentat en el capítol 2 no era prou 
aproximat, ja que apareixia un comportament no esperat teòricament en valors 
baixos de , on el seu comportament ha de ser igual al AM-SR. Així doncs els 
primers càlculs de gamma s’han fet servir com a referència per fer un posterior 
ajust manual, basat en prova i error per tal d’aconseguir valors de gamma més 
propers a 1. La següent taula mostra els valors necessaris de guanys a 
introduir en l’amplificador, per diferents valors d’índex de modulació, on 
s’aconsegueix una gamma de fins a nou decimals de precisió. Amb aquests 
valors el comportament en el simulador esdevé el mateix que el calculat 
teòricament. 
 
Taula 3.1 Guanys per l’ ajust de γ 
 

m Guany en dB 
0.2 34.185896886 

0.2841 34.346302705 
0.4 34.654382448 
0.5 35.037013565 
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3.3. AM - HG 
 
Aquest últim esquema de receptor AM també consisteix en un polinomi com 
l’anterior, però la idea no és aplicar l’arrel a la corrent detectada pel fotodíode. 
Es tracta d’un nou mètode que es basa en la reducció del segon harmònic 
present al senyal detectat a través d’un nou segon harmònic creat a partir 
d’elevar elèctricament la senyal rebuda al quadrat i aplicant un apropiat 
coeficient. Aquest procés genera termes al tercer harmònic amb menys nivell 
de potència, que repetint el mateix procés, però amb elevant al cub el senyal 
rebut. Aquest procés es repeteix tantes vegades com coeficients tingui el 
polinomi del receptor AM-HG, creant cada vegada harmònics més llunyans i 
amb menys potència. 
A continuació s’explica aquest procés amb més detall. 
Gràcies a l’ajust de γ, podem definir la tensió d’entrada normalitzat al 
linealitzador com: 
  · cos · cos 4 · cos 2  

(3.8) 
 

L’estructura del polinomi és: 
    

(3.9) 
 

on  és l’expressió anterior. 
Al elevar  a les diferents potències apareixen nous harmònics a frequències 
múltiples de la fonamental. Els coeficients  del polinomi han de ser calculats 
per tal de cancel·lar aquestes contribucions. 
Si expressem  de la seguent manera: 
  · cos · cos 2 · cos 3  

(3.10) 
 

La idea és trobar l’expressió de g1, g2 i g3 i imposar g1=1 g2=0 g3=0 per trobar 
el valor dels coeficients del polinomi. 
El càlcul es fa a partir de programes de Matlab fixant-nos que segueixen la 
següent estructura: 
 · cos  

(3.11) 
 _ _ _ _ · cos 2_ _ _ _ · cos 2 _ _ · cos 4 … 

(3.12) 
 _ _ · cos _ _ · cos 3_ _ · cos _ _ · cos 3 _ _ · cos 5 … 

(3.13) 
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On el subíndexos _ _  signifiquen: 
a: nombre del coeficient g  
b: nombre de l’exponent de m (índex de modulació) 
c: nombre del coeficient de  
 
Per a calcular aquests coeficients _ _  seguim el següent procediment: 
  , ,  

(3.14) 
 _ , , 1 , , 1  

(3.15) 
 _ _ , ,  

(3.16) 
A mode d’exemple el terme _ _  ens indicaría els termes del segon harmònic 
que multipliquen a  i que contenen cos 2 . 
 
Finalment els coeficients  del polinomi que busquem són: 
 _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _   _ _ _ _  _ _   _ _ _ _  _ _  _ _   
... 
 
Aquestes equacions equivalen a un valor de  = 0. Si es volgués calcular el 
polinomi per un altre valor de , cada coeficient s’hauria de multiplicar pel seu 
corresponent valor de cos · . Pel cas de  = 0 significa multiplicar   per 1. 
Per a fer tots aquests càlculs matemàtics s’ha fet servir un programa de Matlab. 
 
L’esquema del muntatge en VPI es mostra a continuació: 

Fig 3.5 Esquema AM-HG
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CAPÍTOL 4. COMPARATIVES 
 
 
Aquest apartat recull les comparacions dels diferents receptors explicats en 
termes de OMI, ER i PAPR. 
Es compararà el sistema IM-DD amb l’AM-sqrt i a continuació aquest amb la 
resta de prototips AM. Es vol prendre l’AM-sqrt com a referència ja que és el 
que idealment ha de presentar millors prestacions. En totes les gràfiques, els 
valors de potència han estat normalitzats per facilitar-ne la comparació. En l’eix 
X tenim valors de  fins a 1,97 que equival a 100Km de fibra òptica a la nostra 
frequència de treball (7GHz). El fet d’expressar en termes de  permet 
extrapolar els resultats a altres sistemes amb diferents valors de longitud de 
fibra o de frequència de treball tals que ·  7GHz · 100  
 
 
4.1. OMI 
 
El primer valor d’ OMI a avaluar és 12dB, que suposa aproximadament el 
màxim permès en el sistema IM per evitar sobremodulació. Donat l’efecte 
quadràtic del fotodetector | | els valors negatius del camp elèctric pasen a ser 
positius si hi ha sobremodulació, el que suposa una distorsió del senyal. 
Segons les fórmules 1.3 i 1.4 un valor d’ OMI = 12dB implica una = 1 i una 

= 0,5. 
Primer compararem el sistema clàssic IM-DD amb el receptor AM-sqrt, ja que 
aquest va ser la primera idea i en teoria ha de mostrar el millor comportament 
donades les seves característiques. 
Ja abans de veure el comportament dels harmònics de cada sistema veiem que 
per un mateix valor d’índex de modulació, la modulació AM presenta valors 
superiors d’ OMI. 

 
 

Fig 4.1 OMI 12dB IM vs. AM-sqrt 
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Veiem que per  = 0 tots dos sistemes presenten un comportament ideal.  
Per un sistema de requisit 20dB de diferència entre primer i segon harmònic, el 
sistema AM-sqrt presenta un marge de  = 0,67 superior al sistema IM-DD. 
Segons el càlcul teòric hauria de ser el doble però veiem que és gairebé el 
triple. Això és degut a l’elevat valor de m, que també hi contribueix. 
Pel que fa a tercers harmònics, esperem una diferència de 3  i veiem que es 
compleix amb escreix. 
 
A continuació es contrasta el sistema AM-sqrt amb el que seria una versió 
nova. Aquesta versió que és el AM-1+2x, com ja s’ha comentat presenta una 
forta limitació en quan a índex de modulació que ara es fa palpable. 
 

 
 

Fig 4.2 OMI 12dB IM vs. AM-(1+2x) 
 
Al trobar-se al límit del seu funcionament, per aquest valor d’ OMI veiem que el 
AM-sqrt és clarament superior a l’AM-1+2x. El nivell de segon harmònic arriba a 
ser 20dB superior en el cas AM-sqrt. La potència del senyal queda mal 
distribuïda en el cas AM-1+2x. 
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Ara passem a comparar el sistema AM-sqrt amb l’AM-HG 
 

 
Fig 4.3 OMI 12dB IM vs. AM-HG 

 
Per aquest valor, pel que a nivells de segon i tercer harmònic suposa, els dos 
sistemes tenen un comportament molt similar.  
 
Ara es compararà els sistemes amb un valor d’ OMI que els permeti un millor 
funcionament al no trobar-se tan al límit de les seves restriccions; OMI = 20dB. 
Per aquest valor d’ OMI, els seus corresponents índex de modulació són = 
0,4 i = 0,2. 
 
Seguint el mateix ordre que anteriorment tenim: 
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Fig 4.4 OMI 20dB IM vs. AM-sqrt 

 
Veiem que en tenir un valor més baix de m, el resultat pràctic s’acosta més al 
càlcul teòric. En el cas del segon harmònic el sistema AM presenta un 
comportament de 2,12  millor que l’ IM. 
 
S’ observa també que el tercer harmònic AM supera la diferència 3  respecte l’ 
IM. 
 
Seguint la mateixa estructura, ara compararem l’ AM-sqrt amb la resta de 
sistemes AM. 

 
Fig 4.5 OMI 20dB IM vs. AM-(1+2x) 
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Per aquest valor menys restrictiu, l’ AM-1+2x es comporta igual que l’ AM. 
S’esperava aquest resultat teòricament per valors baixos de  però veiem 
gràcies al simulador que per valors alts de  es segueix comportant igual. 
 

 
Fig 4.6 OMI 20dB IM vs. AM-HG 

 
Excepte petites variacions inicials, el comportament dels dos sistemes és 
pràcticament idèntic. 
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4.2. ER 
 
S’ha pres un valor típic d’ extinction ratio = 10dB. 
Segons les expressions 1.5 i 1.6 els valors necessaris d’índex de modulació 
són  = 0,8185 i = 0,52. 
Podem fer la lectura que per un mateix valor de m, la modulació AM mostra un 
marge dinàmic superior a la modulació IM.  
 

 
Fig 4.7 ER 10dB IM vs. AM-sqrt 

 
Veiem que per un sistema amb 20dB de tolerància entre primer i segon 
harmònic, el sistema AM-sqrt presenta un comportament de segon harmònic de 
fins a 3  superior al sistema IM.  
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Fig 4.8 ER 10dB IM vs. AM-(1+2x) 

 
El valor d’ ER=10dB suposa un índex de modulació massa alt pel sistema AM-
1+2x que presenta un comportament molt per sota del AM-sqrt. 
 

 
Fig 4.9 ER 10dB IM vs. AM-HG 

 
Una vegada més les similituds entre els dos sistemes pel que fa a 
comportament de primer, segon i tercer harmònic es fan palpables. 
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4.3. PAPR 
 
En la comparació mitjançant el criteri del PAPR, s’ha pres el seu valor 
màxim(3dB) i un valor menys restrictiu (2dB). En el primer cas els índex de 
modulació són = 1 i = 0,5; que coincideix amb el valor anteriorment 
utilitzat pel cas OMI = 12dB, de manera que no es repetiran les gràfiques. 
Pel cas de PAPR = 2dB segons les expressions 1.7 i 1.8 els valors necessaris 
d’índex de modulació són = 0,5848 i = 0,2841. 
 

 
Fig 4.10 PAPR 2dB IM vs. AM-sqrt 

 
Fixant aquest valor de PAPR el sistema AM-sqrt, per uns requisits de sistema 
de 20dB de diferència entre primer i segon harmònic, el sistema AM presenta 
un marge de  molt superior al 2  esperat. El comportament del tercer 
harmònic també és molt superior al 3  esperat. 
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Fig 4.11 PAPR 2dB IM vs. AM-(1+2x) 

 
Veiem que el sistema AM-1+2x es torna a comportar igual que l’AM-sqrt. 
 
AM-sqrt vs. AM-HG 

 
Fig 4.12 PAPR 2dB IM vs. AM-HG 

 
 
També per aquest valor de PAPR el comportament de l’AM-HG és 
pràcticament idèntic al AM-sqrt. 
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- En els sistemes amb polinomi cal un control i ajust de γ per tal de que 
funcionin correctament. Depenen del valor de , si aquest valor varia es 
desajusta el sistema. Amb un control de potència a l’entrada, no cal 
modificar els coeficients. 

 
- El sistema AM-(1+2x) és igual que l’ AM-SQRT si esta dins el marge 

m<0,5. 
 

- El sistema AM-HG es comporta pràcticament igual que el AM-SQRT. 
 

- El sistema AM-HG pot presentar valors elevats de quart i cinquè 
harmònics. 
 

- El sistema AM-SQRT deixa passar el corrent continu i el sistema AM-
(1+2x) s’ha d’ afegir un cert valor, mentre que en el sistema AM-HG es 
filtra la continua reduint-ne la problemàtica. 
 

- El sistema AM-HG permet escollir els harmònics que es volen cancel·lar, 
així com el valor de  que volem igualar a zero. 
 
 

LÍNIES FUTURES 
 

- Provar l’ emissió amb dos tons o més per veure si apareixen productes 
d’intermodulació. 

 
- Afegir els efectes no-lineals de la fibra. 

 
- Aprofitar la versatilitat de l’ AM-HG.  
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ANNEX 
 

Aquest annex mostra el codi de Matlab utilitzat per a calcular els coeficients del 
polinomi del sistema AM-HG. 
 
clear 
 
clc 
 
syms k r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 t wt tb 
 
id=k*cos(t)*cos(wt)+k^2/4*cos(2*wt) 
 
ig=id+r1*id^2+r2*id^3+r3*id^4+r4*id^5+r5*id^6+r6*id^7+r7*id^8+r8*id^9+r9*id^1
0+r10*id^11+r11*id^12+r12*id^13+r13*id^14+r14*id^15+... 
    r15*id^16+r16*id^17; 
 
clear functions 
 
g1=sfourier3(ig,wt,1); % searching the 1rst harmonic content 
 
gg1_1=eval(collect(taylor(g1,k,3),cos(t))) 
 
g2=sfourier3(ig,wt,2); % searching the 2nd harmonic(H2) content  
 
gg2_2=taylor(g2,k,3); % H2 searching the content multiplying k^2 
 
clear functions 
 
gg2_20= sfourier3(gg2_2,t,0) ; % H2 & k^2 searching the content without 
cos(chi) 
gg2_22= sfourier3(gg2_2,t,2) ; % H2 & k^2 searching the content with 
cos(2*chi) 
 
gg2_4=taylor(g2,k,5)-taylor(g2,k,3); % H2 searching the content multiplying k^4 
 
clear functions 
gg2_40= sfourier3(gg2_4,t,0) ; % H2 & k^4 searching the content without 
cos(chi) 
gg2_42= sfourier3(gg2_4,t,2) ;  % H2 & k^4 searching the content with 
cos(2*chi) 
gg2_44= sfourier3(gg2_4,t,4) ; % H2 & k^4 searching the content with 
cos(4*chi) 
 
gg2_6=taylor(g2,k,7)-taylor(g2,k,5); 
 
clear functions 
gg2_60= sfourier3(gg2_6,t,0) ; 
gg2_62= sfourier3(gg2_6,t,2) ; 
gg2_64= sfourier3(gg2_6,t,4) ; 
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gg2_66= sfourier3(gg2_6,t,6) ; 
 
gg2_8=taylor(g2,k,9)-taylor(g2,k,7); 
 
clear functions 
gg2_80= sfourier3(gg2_8,t,0) ; 
gg2_82= sfourier3(gg2_8,t,2) ; 
gg2_84= sfourier3(gg2_8,t,4) ; 
gg2_86= sfourier3(gg2_8,t,6) ; 
gg2_88= sfourier3(gg2_8,t,8) ; 
 
gg2_10=taylor(g2,k,11)-taylor(g2,k,9); 
 
clear functions 
gg2_10_0= sfourier3(gg2_10,t,0) ; 
gg2_10_2= sfourier3(gg2_10,t,2) ; 
gg2_10_4= sfourier3(gg2_10,t,4) ; 
gg2_10_6= sfourier3(gg2_10,t,6) ; 
gg2_10_8= sfourier3(gg2_10,t,8) ; 
gg2_10_10= sfourier3(gg2_10,t,10) ; 
 
gg2_12=taylor(g2,k,13)-taylor(g2,k,11); 
 
clear functions 
gg2_12_0= sfourier3(gg2_12,t,0) ; 
gg2_12_2= sfourier3(gg2_12,t,2) ; 
gg2_12_4= sfourier3(gg2_12,t,4) ; 
gg2_12_6= sfourier3(gg2_12,t,6) ; 
gg2_12_8= sfourier3(gg2_12,t,8) ; 
gg2_12_10= sfourier3(gg2_12,t,10) ; 
gg2_12_12= sfourier3(gg2_12,t,12) ; 
 
gg2_14=taylor(g2,k,15)-taylor(g2,k,13); 
 
clear functions 
gg2_14_0= sfourier3(gg2_14,t,0) ; 
gg2_14_2= sfourier3(gg2_14,t,2) ; 
gg2_14_4= sfourier3(gg2_14,t,4) ; 
gg2_14_6= sfourier3(gg2_14,t,6) ; 
gg2_14_8= sfourier3(gg2_14,t,8) ; 
gg2_14_10= sfourier3(gg2_14,t,10) ; 
gg2_14_12= sfourier3(gg2_14,t,12) ; 
gg2_14_14= sfourier3(gg2_14,t,14) ; 
 
g3=sfourier3(ig,wt,3); 
 
gg3_3=taylor(g3,k,4); 
 
clear functions 
gg3_31= sfourier3(gg3_3,t,1) ; 
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gg3_33= sfourier3(gg3_3,t,3) ; 
 
gg3_5=taylor(g3,k,6)-taylor(g3,k,4); 
 
clear functions 
gg3_51= sfourier3(gg3_5,t,1) ; 
gg3_53= sfourier3(gg3_5,t,3) ; 
gg3_55= sfourier3(gg3_5,t,5) ; 
 
gg3_7=taylor(g3,k,8)-taylor(g3,k,6); 
 
clear functions 
gg3_71= sfourier3(gg3_7,t,1) ; 
gg3_73= sfourier3(gg3_7,t,3) ; 
gg3_75= sfourier3(gg3_7,t,5) ; 
gg3_77= sfourier3(gg3_7,t,7) ; 
 
gg3_9=taylor(g3,k,10)-taylor(g3,k,8); 
 
clear functions 
gg3_91= sfourier3(gg3_9,t,1) ; 
gg3_93= sfourier3(gg3_9,t,3) ; 
gg3_95= sfourier3(gg3_9,t,5) ; 
gg3_97= sfourier3(gg3_9,t,7) ; 
gg3_99= sfourier3(gg3_9,t,9) ; 
 
gg3_11=taylor(g3,k,12)-taylor(g3,k,10); 
 
clear functions 
gg3_11_1= sfourier3(gg3_11,t,1) ; 
gg3_11_3= sfourier3(gg3_11,t,3) ; 
gg3_11_5= sfourier3(gg3_11,t,5) ; 
gg3_11_7= sfourier3(gg3_11,t,7) ; 
gg3_11_9= sfourier3(gg3_11,t,9) ; 
gg3_11_11= sfourier3(gg3_11,t,11) ; 
 
gg3_13=taylor(g3,k,15)-taylor(g3,k,13); 
 
clear functions 
gg3_13_1= sfourier3(gg3_13,t,1) ; 
gg3_13_3= sfourier3(gg3_13,t,3) ; 
gg3_13_5= sfourier3(gg3_13,t,5) ; 
gg3_13_7= sfourier3(gg3_13,t,7) ; 
gg3_13_9= sfourier3(gg3_13,t,9) ; 
gg3_13_11= sfourier3(gg3_13,t,11) ; 
gg3_13_13= sfourier3(gg3_13,t,13) ; 
 
clear functions 
gg3_11_1= sfourier3(gg3_11,t,1) ; 
gg3_11_3= sfourier3(gg3_11,t,3) ; 
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gg3_11_5= sfourier3(gg3_11,t,5) ; 
gg3_11_7= sfourier3(gg3_11,t,7) ; 
gg3_11_9= sfourier3(gg3_11,t,9) ; 
gg3_11_11= sfourier3(gg3_11,t,11) ; 
 
gg3_15=taylor(g3,k,17)-taylor(g3,k,15); 
 
clear functions 
gg3_15_1= sfourier3(gg3_15,t,1) ; 
gg3_15_3= sfourier3(gg3_15,t,3) ; 
gg3_15_5= sfourier3(gg3_15,t,5) ; 
gg3_15_7= sfourier3(gg3_15,t,7) ; 
gg3_15_9= sfourier3(gg3_15,t,9) ; 
gg3_15_11= sfourier3(gg3_15,t,11) ; 
gg3_15_13= sfourier3(gg3_15,t,13) ; 
gg3_15_15= sfourier3(gg3_15,t,15) ; 
 
eq1=vpa(gg1_1,22) 
eq2= gg2_20+gg2_22  
eq3=gg3_31+gg3_33  
eq4=gg2_40+gg2_42+gg2_44  
eq5=gg3_51+gg3_53+gg3_55 
eq6=gg2_60+gg2_62+gg2_64+gg2_66  
eq7=gg3_71+gg3_73+gg3_75+gg3_77  
eq8=gg2_80+gg2_82+gg2_84+gg2_86+gg2_88  
eq9=gg3_91+gg3_93+gg3_95+gg3_97+gg3_99  
eq10=gg2_10_0+gg2_10_2+gg2_10_4+gg2_10_6+gg2_10_8+gg2_10_10  
eq11=gg3_11_1+gg3_11_3+gg3_11_5+gg3_11_7+gg3_11_9+gg3_11_11  
eq12=gg2_12_0+gg2_12_2+gg2_12_4+gg2_12_6+gg2_12_8+gg2_12_10+gg2
_12_12  
eq13=gg3_13_1+gg3_13_3+gg3_13_5+gg3_13_7+gg3_13_9+gg3_13_11+gg3
_13_13  
eq14=gg2_14_0+gg2_14_2+gg2_14_4+gg2_14_6+gg2_14_8+gg2_14_10+gg2
_14_12+gg2_14_14  
eq15=gg3_15_1+gg3_15_3+gg3_15_5+gg3_15_7+gg3_15_9+gg3_15_11+gg3
_15_13+gg3_15_15 
 


