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Abstract. This article looks at issues and concerns engineers face when 

interfacing microcontrollers and fiber optics. This includes the rudimentary tasks 

of setting up and controlling laser emitter power levels and sensitivity thresholds 

for receivers, as well as tracking performance in real time. 

 

З’єднання на основі міді служить вже протягом тривалого часу і 

продовжуватиме використовуватися в галузях, де воно ефективне з точки 

зору продуктивності та вартості. Однак для більш високої швидкості та/або 

передачі сигналів на великі відстані більш ефективним є використання 

інших транспортних механізмів. 

Ми можемо розділити зв'язок кристала з волоконною оптикою на дві 

основні категорії. З одного боку розташовані високоякісні мережеві 

процесори. Вони реалізують і декодують протоколи з кількох потоків 

даних на дуже високих швидкостях. З іншого боку розташовані менш 

спеціалізовані процесори, які керують, або розташовані в безпосередній 

близькості від модульних або дискретних передавачів, або приймачів. 

Дискретні детектори, випромінювачі, лазери, волоконні роз'єми та кабельні 

зборки дозволяють розмістити всі волоконно-оптичні елементи на платах.  

Основні вбудовані процесори, безумовно, можуть зберігати та 

отримувати дані калібрування для рівнів потужності передачі, зміщення 

прийому та теплової компенсації. Їх можна налаштувати послідовно під 

час увімкнення живлення та скинути як частину процесу ініціалізації. 

Однак, відстеження продуктивності та динамічне налаштування 

параметрів зв’язку для багатьох каналів відбувається в режимі реального 

часу може негативно позначитися на центральному хост-процесорі, якщо 

потрібно багато оптоволоконних каналів. 

Основним підходом в цьому випадку є розробка власного модуля або 

модульного схемного блоку, який можна реалізувати, як і будь-яку іншу 

частину, і відтворити як функцію копіювання та вставки в нових проектах. 

У цьому випадку невеликі процесори в кожному модулі можуть 

відстежувати та контролювати продуктивність зв’язків у режимі реального 

часу. Обробка даних у таких системах, як правило, вимагає інтенсивного 

вирішення завдань ЦОС та великої кількості каналів [1, 2]. Тому, 

пропонується використовувати FPGA Xilinx, які мають високошвидкісну 

смугу пропускання, велику кількість логічних елементів, низьке 

енергоспоживання і високу продуктивність за низькою ціною [1-5]. 
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Використовувати десяток невеликих процесорів чи лише один буде 

залежати від того, скільки посилань знадобиться. Одне посилання може не 

займати занадто багато часу на обробку хоста та ресурсів від вбудованого 

контролера, але 1000 посилань може забирати достатньо ресурсів. 

Маленькі, дешеві й у великій кількості попередньо запрограмовані 

виділені процесори в упакованій або навіть кристалізованій формі будуть 

дешевшими, ніж більшість інших компонентів у модульній 

оптоволоконній конструкції. 

Ще однією перевагою цього підходу є можливість живити модульні 

трансивери зовнішніми високоточними годинниками. Це дозволяє 

контролювати перекос і синхронізувати передачу даних через кілька 

каналів. 

Такі модулі зможуть зберігати параметри, а також виконувати 

діагностику. Ці спеціалізовані процесори також зможуть діяти як 

перетворювачі послідовних сигналів у паралельні та паралельні у 

послідовні, коли для оптоволоконних з'єднань не потрібна висока 

швидкість. 
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