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1  ÚVOD 
 

Vývoj v oblasti vysokorychlostních komunikačních prostředků klade stále 
vyšší nároky na realizaci obvodových prvků, především pak datových vysílačů a 
přijímačů. Spolu s růstem přenosových rychlostí a rostoucími požadavky na 
potřebnou šířku spektra se zvyšuje i důraz na efektivní využití přenosového 
pásma, vysoký stupeň integrace prvků komunikačního řetězce, jejich snadnou 
implementaci a nízké náklady na výrobu. Před vlastní implementací nového prvku 
je tak nutné provést jeho optimalizaci z hlediska uvedených kritérií. Tato 
optimalizace se obvykle provádí nejdříve na základě simulací (ideální model, 
reálný model, interakce s dalšími bloky) a poté na základě zkušebních měření, 
kdy je implementace nového bloku provedena do vhodného prototypu zařízení a 
testována v reálné aplikaci. Z hlediska simulace může být obtížné nalezení 
modelu zkoumaného kanálu, který by dostatečně vystihoval jeho chování a 
zároveň umožňoval rychlou simulaci. Následná implementace prototypu může být 
časově náročnou procedurou, což dále prodlužuje vývoj celého zařízení. 

Z tohoto pohledu se jeví obvody FPGA (Field Programmable Gate Array) 
jako ideální platforma pro současný vývoj a verifikaci navržených metod v 
reálných podmínkách. Tyto obvody umožňují ověření funkčnosti navrženého 
řešení (algoritmů, architektur) přímo na reálných přenosových systémech, 
přičemž rychlost měření mnohonásobně převyšuje možnosti simulace na PC. 
Zároveň se „simulací“ tak dochází o k verifikaci navržených metod. Proces 
návrhu obvodů FPGA je velmi podobný procesu návrhu obvodů ASIC 
(Application Specific Integrated Circuit), což umožňuje pozdější bezproblémovou 
migraci navržených obvodů do integrované technologie (jakmile je proces 
optimalizace úspěšně ukončen). Výhodou migrace je především několikanásobné 
zvýšení rychlosti (i více než desetinásobné), snížení spotřeby a také ceny při 
sériové výrobě, avšak vzhledem ke zlepšujícím se parametrům moderních obvodů 
FPGA začíná být patrný opačný trend nahrazování obvodů ASIC hradlovými poli. 
To umožňuje inovovat funkce zařízení přímo v systému (během provozu) a 
prodlužují tak životnost a zvyšuje funkčnost zařízení. 

V disertační práci je využita uvedená metoda k vývoji a optimalizaci plně 
digitálního obvodu pro obnovu bitové synchronizace s asynchronním 
převzorkováním (BO-CDR; Blind Oversampling Clock and Data Recovery), 
který je kvalitativně srovnatelný s obvody založenými na analogovém fázovém 
závěsu (PLL; Phase Locked Loop). Podobné realizace již byly dříve publikovány 
([3], [4]), ale téměř ve všech případech šlo o realizaci obvodu v technologii ASIC, 
která vykazovala vysokou složitost použitých algoritmů. Publikované realizace 
obvodu v technologii FPGA jsou jen velmi zevrubné ([8], [9]) a často zavádějící, 
jak je ukázáno v této disertační práci. Doposud také nebylo publikováno přímé 
porovnání obvodů BO-CDR s klasickými obvody CDR s fázovým závěsem na 
reálných spojích. 
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Práce se dále zabývá možnostmi analýzy přenosového kanálu. Za tímto 
účelem byl vyvinut blok pro přímé měření jitteru, který umožňuje jednoduše a 
rychle stanovit vlastnosti přenosového média. Pomocí popsané metody je možné 
provést odhad chybovosti s vysokou přesností ve velmi krátkém čase (ve srovnání 
s přímým měřením chybovosti). Tato metoda vyniká oproti již publikovaným 
variantám ([10], [11]) rychlostí měření, přesností i nízkými nároky na hardware. 
Na rozdíl od dříve publikovaných řešení je v práci uvedena analýza přesnosti 
měření, výsledky měření na reálných spojích a jejich srovnání s výsledky 
získanými běžnými metodami. 

V oblasti bezkabelových optických spojů (FSO; Free Space Optics) jsou 
komponenty komunikačního řetězce ve stavu vývoje a jen ve výjimečných 
případech se lze setkat s typy určenými přímo pro tento druh spojů. Takovými 
bloky jsou například kanálový kodér nebo blok řízení toku dat, které mají za úkol 
zajistit dostatečnou kvalitu spoje (z pohledu aplikace), tedy nízkou chybovost a 
vysokou dostupnost přenosového kanálu. V současné době jsou již tyto typy 
bloků optimalizovány pro mnoho typů kanálu (radiové spoje, kabelové optické a 
metalické spoje). Takové bloky ale nelze přímo použít pro atmosférické optické 
spoje, které mají velmi specifické vlastnosti. Navíc se požadavky na tyto bloky 
pro dva různé optické spoje mohou významně lišit v závislosti na parametrech 
těchto spojů. 

Práce se zabývá vlastnostmi bezkabelových optických spojů z hlediska 
protichybového zabezpečení. Pro podrobné měření parametrů optického spoje byl 
vyvinut měřič krátkodobé chybovosti [17]. Ten umožňuje podrobně analyzovat 
chování zkoumaného spoje v čase s neobvykle vysokým rozlišením. Výsledky 
měření jsou použity pro návrh protichybového zabezpečení přenosu dat vhodného 
pro FSO. Běžně používané techniky protichybového kódování jsou totiž 
vzhledem k charakteru kanálu FSO prakticky nepoužitelné [13], [20]. Běžné 
protokoly pro opakovaný přenos dat (ARQ; Automatic Repeat Request), jako je 
například protokol TCP (Transport Control Protocol), jsou uzpůsobeny pro 
provoz na kanálech s velmi nízkou ztrátovostí dat a na spojích FSO selhávají. V 
rámci disertaci je na základě příčin tohoto jevu navrhnuto řešení protichybového 
zabezpečení přenosu dat těchto spojů. 
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2  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1 OBVODY CDR 
Blok CDR (obr. 2.1) odvozuje v přijímači z přijatého datového signálu informaci 

o původním hodinovém signálu vysílače. V ideálním případě generuje kmitočtově i 
fázově přesnou replikou originálního hodinového signálu použitého ve vysílači pro 
vysílání dat. Toto odvození se nazývá obnova hodinového signálu. Hodinový signál 
je poté použit pro vzorkování přijímaného datového signálu. Toto vzorkování se 
nazývá rekonstrukce (obnova) datového signálu. Oba signály jsou poté použity ke 
zpracování běžnými digitálními obvody. 

 

Obr. 2.1. Obecný princip obnovy hodinového signálu a datové resynchronizace. 

Existuje celá řada realizací obvodu pro obnovu hodinového a datového signálu, 
které se liší architekturou, vlastnostmi a použitím [1]. Nejběžněji používané 
architektury jsou založeny na smyčce fázového závěsu (PLL; Phase Locked Loop) a 
na závěsu zpoždění (DLL; Delay Locked Loop) [23], [24], [25]. Existují však i 
další, méně běžné, varianty obvodu CDR, které mohou být pro některé aplikace 
výhodnější. 

Z hlediska obvodu CDR lze přenosové systémy rozdělit na systémy s 
kontinuálním přenosem dat (continuous-mode) a na systémy s blokovým přenosem 
dat (burst-mode). Obvody CDR, které jsou schopné velmi rychlého zachycení, jsou 
vhodné pro použití v systémech s blokovým přenosem dat, neboť umožňují použít 
kratší synchronizační sekvence na počátku vysílání. Nevýhodou takto 
optimalizovaných obvodů CDR je obvykle velmi malé potlačení jitteru vstupního 
signálu. 

Varianty obvodů CDR založené na PLL jsou schopné zpracovat signály 
obsahující poměrně velké množství jitteru. Jejich nevýhodou je však delší doba 
synchronizace (zachycení) na přijímaný datový signál. To jejich použití omezuje na 
spoje s kontinuálním přenosem dat, kde dochází k synchronizaci pouze jednou při 
spuštění systému a doba synchronizace je tak zanedbatelná vzhledem k celkové 
době, po kterou jsou data přenášena. Obvody CDR založené na asynchronním 
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převzorkování (Blind Oversampling CDR; BO-CDR) lze uzpůsobit pro blokový i 
kontinuální přenos dat a představují tak z tohoto hlediska univerzální řešení. 

Existují dva typy obvodů BO-CDR: obvody s většinovou volbou vzorku 
(Majority Sample Voting) a obvody s výběrem fáze (Phase Picking). Varianta s 
většinovou volbou vykazuje výrazně horší vlastnosti z hlediska chybovosti, proto je 
používána jen výjimečně pro menší přenosové rychlosti a nebude dále uvažována. 

V literatuře je popsáno několik implementací obvodu BO-CDR s výběrem fáze 
v technologii ASIC i v obvodech FPGA. Velká část těchto prací se ale hlouběji 
nezabývá optimalizací algoritmu výběru vzorků, který bývá označován za 
nejsložitější blok obvodů BO-CDR. Ten je téměř výhradně řešen většinovou volbou 
(MV; Majority Vote) fáze v intervalu fixní délky (nejčastěji 24 bitů). To vyžaduje 
poměrně komplikovaný logický komparátor, který je často nutné rozdělit na několik 
sekcí (pipelining), aby splňoval požadavky na maximální pracovní kmitočet. 
V některých případech je právě algoritmus výběru fáze limitující z hlediska 
maximální dosažitelné přenosové rychlosti a potřeba jeho optimalizace je zmíněna 
přímo autorem [5]. 

Nejpodrobněji se analýzou obvodů BO-CDR zabývá článek [6]. Je zde uveden 
teoretický vliv stupně převzorkování i délky rozhodovacího okna pro výběr fáze na 
chybovost obvodu. Pro dosažení nízkých chybovostí ale autoři uvádějí nutnost 
použití velmi velkých délek rozhodovacích intervalů, nad kterými je prováděna 
většinová volba. To klade velmi velké nároky na hardwarové prostředky. Autoři 
navrhují možná zjednodušení, která jsou ale stále poměrně náročná na implementaci. 

Z uvedených hledisek je patrné, že optimalizace algoritmů v obvodu FPGA je 
velmi výhodná. Obvody FPGA jsou svojí strukturou velmi blízké obvodům ASIC a 
postup návrhu je v obou případech do značné míry identický. Měření a optimalizaci 
lze pak provádět na reálném spoji při vysoké rychlosti měření (ve srovnání se 
simulací). V literatuře ([9]) lze najít popis několika realizací obvodu BO CDR v 
FPGA. Většinou se jedná o jednoduchou realizaci bez analýzy charakteristik obvodu 
z hlediska citlivosti na jitter. Výjimkou je implementace popsaná v [8], která se jako 
jediná zabývá nejen samotnou implementací BO-CDR v FPGA, ale také analýzou 
jeho vlastností. Autoři ale nevycházeli z aktuální literatury a při měření citlivosti se 
dopustili nepřesností. Prezentované výsledky tak neodpovídají skutečným 
parametrům obvodu a práce tím ztrácí na hodnotě. 

2.2 MĚŘENÍ JITTERU 
Měření jitteru obsaženého v signálu dnes představuje jedno ze základních měření 

v oblasti vysokorychlostních signálů. Možnost měřit jitter přímo v systému je ve 
většině reálných případů omezena na použití osciloskopu, spektrálního analyzátoru 
nebo podobného specializovaného přístroje, který je nutné do obvodu připojit 
pomocí sondy, kterou je měřený obvod do jisté míry ovlivněn a snižuje se tak 
přesnost měření. V některých případech je navíc připojení samotné sondy 
problematické. V případě vysokorychlostních diferenčních signálů často vyžaduje i 
pájení a použití přídavných zakončovacích rezistorů. 
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Proto jsou zkoumány možnosti implementace obvodu pro měření jitteru přímo v 
cílovém obvodu (typicky FPGA). Takový měřič by byl součástí samotného zařízení 
a prakticky by neovlivňoval zkoumaný signál. Pro obvody FPGA byly vyvinuty a 
publikovány dvě metoda měření jitteru. Metoda zvaná Follow-me [10] je založena 
na sledování jitteru jemným fázovým posunem hodinového signálu. Tento přístup 
umožňuje měření jitteru na nižších kmitočtech, obvod ale nedovoluje zachytit 
vysokofrekvenční jitter. Metoda je v literatuře popsána jen velmi zevrubně, autoři 
navíc uvádějí pouze výsledky behaviorální simulace obvodu a výsledky reálných 
měření bohužel zcela chybí. Další implementace obvodu pro měření jitteru v FPGA 
je uvedena v [11]. Tato technika je založena na principu TDC (Time to Digital 
Conversion) měření periody datového signálu a umožňuje měřit vysokofrekvenční 
jitter v synchronních systémech. Její nevýhodou je omezený pracovní kmitočet, 
malé rozlišení a poměrně vysoké nároky na hardware. 

Pro charakterizaci obvodů BO-CDR je podstatný především vysokofrekvenční 
jitter, který by měl být při jejich analýze hlavní sledovanou veličinou. 
Vysokofrekvenční jitter metodou Follow-me zachytit nelze, proto nemůže být pro 
tato měření použita. Použití metody TDC není vhodné z hlediska malého rozlišení a 
vysokých nároků na HW. Pro odhad vlastností kanálu byla proto vyvinuta nová 
metoda měření jitteru v FPGA založená na vzorkování diagramu oka. 

2.3 BEZKABELOVÉ OPTICKÉ SPOJE 
Bezkabelové optické spoje (FSO; Free Space Optics) využívají jako médium pro 

přenos dat optický svazek šířící se volným prostorem, tedy vakuem nebo zemskou 
atmosféru. Jejich nejjednodušší a nejrozšířenější variantou jsou systémy s intenzitní 
modulací, přímou detekcí a dvoustavovým klíčování, stejně jako je tomu u 
vláknových optických spojů. To umožňuje použití některých komponent pro oba 
typy spojů, čímž se konstrukce spojů FSO zlevňuje. 

Atmosféra ale představuje pro optický signál značně nestálé prostředí, což má 
negativní vliv na chybovost spoje. Ta je závislá na mnoha faktorech, které byly 
v literatuře podrobně popsány [12], [22]. Typickým jevem pro optické spoje jsou 
krátkodobé úniky (pokles úrovně přijímaného signálu), jejichž doba trvání se 
pohybuje v závislosti na typu spoje od jednotek mikrosekund až po jednotky 
milisekund. Chyby způsobené takovými úniky prakticky znemožňují použití 
stávajících protokolů (například TCP) na tyto spoje. 
Řešení problému protichybového zabezpečení přenosu dat kanálem FSO je stále 

otevřené. Lze jej řešit použitím dopředné korekce chyb s využitím velmi dlouhých 
blokových kódů. Takové řešení je ale velmi náročné na hardware a omezuje 
kapacitu kanálu při dobrých přenosových podmínkách [20]. Použití vhodného 
protokolu ARQ se tak jeví jako vhodnější způsob zabezpečení bezchybného přenosu 
dat. 
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3  CÍLE DISERTACE 
Obvody BO-CDR jsou v dnešní době sice běžně používané, ale optimalizaci 

jejich algoritmu výběru fáze byla věnována jen malá pozornost. Použití obvodů 
FPGA pro optimalizaci skýtá dvě hlavní výhody oproti tradičním metodám 
(simulace a statistická analýza). Především je možné obvod optimalizovat na 
reálném spoji, pro který může být obtížné nalézt dostatečně přesný model. Druhá 
výhoda vyplývá z faktu, že rychlost simulace je na PC mnohonásobně menší, než 
rychlost přímého měření. 

Možnost použití obvodů BO-CDR v obvodech FPGA je zmíněna v několika 
současných publikacích a aplikačních zprávách. Závěry vyplývající z těchto 
dokumentů jsou ale neúplné a v některých případech i zavádějící. 

Pro srovnání vlastností obvodů CDR se běžně používá měření jitteru přijímaného 
signálu, které je možné měřit například osciloskopem. Připojením osciloskopu ale 
ovlivňuje přijímaný signál a nelze jej vždy použít (obtížné připojení sondy). Měření 
jitteru přímo v cílovém obvodu se tak jeví jako ideální. Blok pro měření jitteru byl 
do obvodů FPGA v minulosti již implementován, avšak nikoliv v podobě, která by 
umožňovala charakterizovat přenosový kanál pomocí parametrů vhodných k 
porovnání obvodů CDR. 

Realizace bloků komunikačního řetězce pomocí FPGA má velký aplikační 
potenciál v oblasti bezkabelových optických spojů. Na platformě 
rekonfigurovatelných obvodů je možné jednak analyzovat přenosové prostředí a 
následně navrhnout a realizovat nové protokoly pro zabezpečený přenos dat a 
vytvořit tak transparentní systém (síťový most) pro přenos běžně používané služby 

Cíle disertace lze shrnout do několika konkrétních bodů: 

• Návrh a optimalizace nových efektivních algoritmů výběru fáze obvodů BO 
CDR a jejich porovnání s existujícími variantami obvodů CDR na reálných 
kanálech. 

• Implementace plně digitálního obvodu pro měření jitteru přijímaného datového 
signálu na vstupu FPGA, umožňující rychlou analýzu datového spoje. 

• Návrh měřicího systému pro stanovení vlastností kanálu FSO podstatných pro 
realizaci protichybového zabezpečení přenosu dat. Implementace síťového 
mostu pro FSO v FPGA. 
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4  IMPLEMENTACE OBVODU BO-CDR V FPGA 
Implementace obvodu BO-CDR v obvodu FPGA je vhodná ve čtyřech základních 

případech: 

• Obvod FPGA neobsahuje transceivery (Hard IP), které je ale třeba realizovat 

• Obvod FPGA obsahuje HW transceivery, ale ty neumožňují dosáhnout 
požadované přenosové rychlosti (omezení minimální přenosovou rychlostí) 

• Realizace provedená pomocí SW transceiverů v obvodu FPGA, který obsahuje 
HW transceivery, může vést ke snížení spotřeby 

• Verifikace nově navržených algoritmů BO-CDR, které mají být následně 
implementovány technologií ASIC 

4.1 VZORKOVAČ A GENERÁTOR HODINOVÉHO SIGNÁLU 
Základní blokové schéma obvodu BO-CDR je na obr. 4.2. Jeho vstupním blokem 

je vícefázový vzorkovač, který během jedné periody TCLK lokálního referenčního 
hodinového signálu CLK odebere MCLK fázově posunutých vzorků datového signálu. 
Toho je docíleno použitím MCLK hodinových signálů s periodou TCLK vzájemně 
fázově posunutých o hodnotu TCLK/MCLK, přičemž tento poměr je přímo roven 
poměru TBIT/M bitové periody a použitého stupně převzorkování. 

 
Obr. 4.1 Blokové schéma obvodu CDR založeném na asynchronním převzorkování 

s vícefázovým vzorkovačem. 
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Samotný vícefázový vzorkovač je pak tvořen soustavou MCLK jednoduchých 
vzorkovačů řízených fázově posunutými hodinovými signály. V nejjednodušším 
případě je perioda TCLK rovna bitové periodě vzorkovaného datového signálu TBIT a 
MCLK je pak přímo rovno stupni převzorkování M. Existující implementace obvodů 
BO-CDR obvykle pracují s poměrem MCLK/M v rozsahu 1 až 8. Vyšší poměr 
umožňuje použít pro danou přenosovou rychlost menší kmitočet hodinového 
signálu. Zároveň však roste složitost digitálního obvodu výběru vzorků (extrakce 
dat), který má úměrně větší šířku vstupu ze vzorkovače. 

V obvodech ASIC je problematika generování vícefázového hodinového signálu s 
potřebným rozlišením zvládnuta do rozlišení přibližně 30 ps, odpovídající 
trojnásobnému převzorkování signálu s přenosovou rychlostí 11 Gb/s [21]. 
Nejčastěji bývá použit kruhový oscilátor ([4], [5]), který umožňuje generovat 
dostatečný počet hodinových signálů při současné možnosti přeladění. V obvodech 
FPGA jsou ale možnosti generování vícefázového signálu omezeny možnostmi 
bloků pro úpravu hodinového signálu. Ty sice umožňují generovat vícefázový 
hodinový signál (2-8 fázově posunutých signálů), avšak pouze s krokem rovným 1/2i 
periody, kde i je přirozené číslo, tedy pouze pro sudý stupeň převzorkování. Pokud 
je třeba realizovat lichý stupeň převzorkování, je nutné nastavit obvod pro sudé 
převzorkování s potřebnou periodou vzorkování a po navzorkování jednotlivé 
vzorky přeuspořádat do požadované (liché) formy. 

Obvody FPGA obsahující HW IP jádra vysokorychlostních transceiverů umožňují 
další implementaci vzorkovače. Vysokorychlostní transceiver je v tomto případě 
použit pouze jako vzorkovač přijímaného datového signálu a jeho funkce obnovy 
hodinového signálu je potlačena (je zachycen pouze na lokálně generovaný 
hodinový signál). 

Použití obvodu BO-CDR s takovým vzorkovačem v reálné aplikaci není výhodné 
z hlediska spotřeby, dosažitelné přenosové rychlosti, ani efektivity (obvody FPGA s 
transceivery jsou poměrně drahé). Přenosová rychlost je omezena podílem 
maximální přenosové rychlosti použitého transceiveru a zvoleného stupně 
převzorkování. I při použití nejrychlejších dnes dostupných transceiverů (Stratix IV, 
Altera) s rychlostí 11,3 Gb/s a stupněm převzorkování 3 tak lze dosáhnou rychlosti 
nejvýše 3,76 Gb/s, které lze běžně dosáhnout s využitím obvodů nižších (a tedy 
levnějších) řad s obvody CDR založenými na PLL. 

Použití transceiverů je ale velmi výhodné pro optimalizaci digitální části obvodu 
BO-CDR (především algoritmu výběru fáze). Ten může pracovat na relativně velké 
rychlosti (vyšší, než umožňuje realizace vícefázovými vzorkovači) a navíc zaručuje 
lepší vlastnosti rozložení vzorkovacích domén (tedy efektivně nižší jitter 
vzorkovacího hodinového signálu). Optimalizaci a verifikaci je tak možné provádět 
v některých případech přímo na cílové rychlosti, případně na rychlosti jen o málo 
nižší. 

Použití konkrétního typu vzorkovače v obvodu FPGA je dáno především 
požadovanou přenosovou rychlostí a stupněm převzorkování M. V tabulce 2.1 je 
uvedeno srovnání maximálních přenosových rychlostí dosažitelných s konkrétními 
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typy vzorkovačů v obvodech FPGA řady Virtex-5. Vícefázové hodinové signály je v 
tomto obvodu možné generovat pomocí bloku DCM nebo PLL. Výstupy bloku 
DCM dosahují v mezním případě jitteru přibližně 240 psp-p (tzv. Worst case). Pro 
maximální rozlišené vzorkovače je tato hodnota dokonce větší, než perioda 
vzorkování a negativně by ovlivnila funkci obvodu. Proto je vhodnější použít pro 
generování hodinového signálu blok PLL, který při použití vhodného referenčního 
kmitočtu umožňuje dosáhnout jitteru menšího, než 90 psp-p. I tato hodnota ale 
negativně ovlivní citlivost obvodu na jitter při vysokých rozlišeních vzorkovače. 
Hodnoty při použití čtyřfázového hodinového signálu v kombinaci s technikou DDR 
a implementací zpožďovacího členu IDELAY je tak spíše teoretická a vyžaduje 
ověření. Vlastnosti jednotlivých variant vzorkovačů z hlediska jitteru budou 
stanoveny v rámci další práce na tomto tématu, jejíž součástí budou podrobná 
měření. 

Tab. 4.1: Implementace vzorkovače v obvodu FPGA Xilinx Virtex-5; frekvence 
lokálního hodinového signálu fREC = 500 MHz (neplatí pro GTP a GTX). 

  Uspořádání vzorkovače 

  SDR DDR DDR, 
2 fáze 

DDR, 
4 fáze 

DDR, 
IDELAY,

4 fáze 
GTP GTX 

Počet vzorkovacích 
klopných obvodů 1 2 4 8 16 – – 

Efektivní vzorkovací 
kmitočet [GHz] 0,5 1 2 4 8 3,75 6,5 

Perioda vzorkování [ns] 2 1 0,5 0,25 0,125 0,27 0,15 

3 167 333 667 1333 2667 1250 2167 

4 125 250 500 1000 2000 938 1625 

5 100 200 400 800 1600 750 1300 
6 83 167 333 667 1333 625 1083 

Maximální 
přenosová rychlost 
při daném stupni 
převzorkování 

7 71 143 286 571 1143 536 929 

 

4.2 BLOK VÝBĚRU VZORKŮ A EXTRAKCE DAT 
Tento blok představuje z hlediska implementace čistě digitální obvod, který je 

teoreticky zcela nezávislý na cílové technologii (FPGA / ASIC). Jeho nejsložitější 
částí je blok extrakce dat a především blok výběru fáze. Složitost obou obvodů 
závisí na počtu bitů zpracovávaného signálu, tedy na stupni převzorkování M. Blok 
výběru fáze navíc silně závisí na složitosti konkrétního algoritmu výběru. Vzhledem 
k tomu, že obvykle představuje nejsložitější část celého obvodu, je jeho 
optimalizace klíčová pro dosažení nízkých celkových nároků na implementaci. 

Blok výběru fáze pracuje synchronně se vstupním vzorkovačem, tedy s 
hodinovým signálem o kmitočtu fREC. Na rozdíl od vzorkovače ale tento blok 
obsahuje často složité kombinační logické obvody, které vykazují velké zpoždění a 
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mohou tak omezit maximální pracovní kmitočet celého obvodu BO-CDR (viz 
například [5]). Snahou je tedy minimalizovat složitost algoritmu výběru fáze, 
případně jej rozdělit do více jednodušších sekcí (pipelining), aby nedošlo k 
ovlivnění mezní frekvence obvodu. Pipelining má ale za následek zvětšení latence 
algoritmu výběru fáze, což vyžaduje implementaci delšího posuvného registru. Tím 
značně rostou nároky na implementaci obvodu. 

Nejjednodušší používaný algoritmus přímé volby fáze (DPP; Direct Phase 
Picking) lze považovat za nejrychlejší možný algoritmus z hlediska pracovního 
kmitočtu. Kromě detektoru hran obsahuje pouze blok extrakce dat, posuvný registr a 
výstupní multiplexor. Tento obvod ale vykazuje mnohem vyšší chybovost, než 
obvody s filtrací výběrových signálů v bloku výběru fáze. Důvodem vyšší 
chybovosti je menší stabilita algoritmu přímé volby, který je silně náchylný na jitter. 
Hodí se tak pouze pro kvalitní přenosové cesty, jako jsou například 
vysokorychlostní datové spoje na desce plošných spojů. 

Druhým používaným algoritmem je majoritní volba (MV). Jak bylo uvedeno 
v úvodní kapitole, byl tento algoritmus zkoumán z hlediska optimálního stupně 
převzorkování M i počtu bitů v rozhodovacím okně W. Operace majoritní volby 
vyžaduje použití teoreticky jednoduchého algoritmu, který je ale v digitálním 
obvodu náročný na implementaci z hlediska použitých hardwarových prostředků i 
maximální přenosové rychlosti. Složitost přitom rychle roste s rostoucí délkou 
okna W. 

Velikost okna určuje mezní frekvenci, s jakou je algoritmus schopen sledovat fázi 
přijímaného signálu. Fázové změny, které jsou rychlejší, než odpovídá této 
frekvenci, jsou algoritmem odfiltrovány, což zvyšuje stabilitu algoritmu. A tak 
přesto, že je algoritmus MV výrazně náročnější z hlediska implementaci, je 
používán častěji, neboť umožňuje na stejném médiu dosáhnout mnohem nižší 
chybovosti (téměř o dva řády), než stejný obvod s algoritmem DPP (menší citlivost 
algoritmu na jitter). 

Z těchto závěrů vyplývá potřeba nalezení dalšího algoritmu, který by byl schopen 
korektně zpracovat signály obsahující jitter (jako algoritmus MV) a jeho nároky na 
implementaci by byly zároveň velmi nízké (srovnatelné s algoritmem DPP). 
Optimalizací založenou na implementaci obvodu BO-CDR v FPGA byly nalezeny 
dva algoritmy, které uvedené kritéria splňují. 

4.3 NOVÉ ALGORITMY BO-CDR 
Navrhované algoritmy vycházely z hardwarově nejjednodušší varianty obvodu, 

tedy algoritmu DPP. V algoritmu DPP je výběr fáze prováděn ihned po zjištění nové 
hrany, což vede k nízké stabilitě algoritmu. Tento problém byl na počátcích studia 
problematiky analyzován pomocí simulačního modelu vytvořeného v jazyku 
VHDL-AMS v prostředí SystemVision firmy Mentor Graphics [19], který se ale 
ukázal nevhodný pro samotný proces optimalizace (příliš dlouhá doba simulace a 
omezení použitého programu z hlediska strukturální implementace jednotlivých 
simulovaných bloků). Proto bylo přistoupeno k optimalizaci algoritmů na bázi 
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obvodů FPGA. Výchozím bodem pro vývoj nových algoritmů tedy byla analýza 
chování algoritmů DPP a MV v reálných podmínkách. Pro tuto analýzu byla 
provedena měření, která zachycují chování těchto algoritmů v čase v závislosti na 
výstupu bloku detekce hran. K tomu sloužil specializovaný blok pro sběr dat 
implementovaný v obvodu FPGA, který je schopen zachytit časový průběh výstupu 
detektoru hran a k němu odpovídající výstup bloku výběru fáze. Typické průběhy 
četnosti hran jsou zobrazeny na obr. 4.2 v lineárním a logaritmickém měřítku. Je z 
nich dobře patrný trend posunu optimální vzorkovací fáze mezi doménami, který 
sleduje rozdíl frekvencí referenčních signálu vysílače a přijímače. Je zde patrný také 
vysokofrekvenční jitter, který způsobuje současnou detekci hran více doménami. 
Jitter středních frekvencí se projevuje jako krátkodobé snížení nebo zvýšení hustoty 
pravděpodobnosti nezávislé na dominantním trendu daném rozdílem frekvencí. 

 

Obr. 4.2. Typická distribuce detekovaných hran mezi pěti doménami v lineárním a 
logaritmickém měřítku. (Rozdíl frekvencí vysílače a přijímače (4,9 kHz / 31 ppm) představuje 

dominantní jev rovnoměrného pohybu maxima distribuce mezi doménami.) 

Vliv filtrace výběrových signálů (založený na poloze detekovaných hran) je 
patrný na obr. 4.3. Algoritmus bez filtrace výběrových signálů vykazuje velmi 
malou stabilitu a je silně ovlivňován jitterem ve vstupním signálu. Algoritmus 
s filtrací výběrových signálů dokáže sledovat pomalé změny fáze a zároveň 
potlačit vysokofrekvenční jitter. 

  

Obr. 4.3: Výběr fáze algoritmem bez filtrace vzorků (vlevo) a s filtrací v reálných podmínkách. 
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Z mnoha zkoušených algoritmů výběru fáze se nejlépe osvědčila dvojice 
algoritmů s pracovním označením S2par a Ccnt, které splnily podmínku nízkých 
nároků na cílový hardware a zároveň dosahovaly velmi malé chybovosti. Oba 
algoritmy měly nastavitelný jeden parametr, který ovlivňoval jejich citlivost na 
jitter a zároveň nároky na realizaci. Během série měření byla pro oba algoritmy 
nalezena optimální hodnota tohoto parametru (obr. 4.4). 

  

Obr. 4.4: Chybovost obvodu BO-CDR s algoritmem výběru fáze S2par (vlevo) a Ccnt pro 
různé hodnoty parametru W. Měření byla provedena s posloupností PRBS 223 – 1. 

Výsledné srovnání obvodů CDR z hlediska chybovosti je uvedeno na obr. 4.5. 
Obvod s algoritmem DPP vykazuje ve srovnání s ostatními testovanými obvody 
nejvyšší chybovost v celém zkoumaném rozsahu hodnot. Poměrně vysokou 
chybovost vykazoval oproti očekávání také obvod CDR, který je součástí HW 
transceiveru GTP obvodu Virtex-5. Ten je založen na smyčce fázového závěsu, ale 
vzhledem k poměrně nízké přenosové rychlosti pracuje v kombinovaném režimu, 
který je použit a nastaven automaticky, bez zásahu uživatele (fyzická vrstva je 
nastavena na přenosovou rychlost odpovídající pětinásobku skutečné rychlosti a 
výstup vzorkovače je podroben extrakci dat tak, jak je tomu zvykem u obvodů BO-
CDR). 

 

Obr. 4.5: Srovnání chybovosti jednotlivých testovaných variant obvodu CDR pro rozdíl 
referenčních frekvencí vysílače a přijímače 30 ppm (vlevo) a 500 ppm (testovací posloupnost 

PRBS 223 – 1). 
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Nově navržené obvody BO-CDR pro optimální hodnoty parametrů W vykazují 
stejnou chybovost, jako běžně používaný algoritmus MV. Tyto optimální algoritmy 
BO-CDR chybovostí prakticky odpovídají obvodu SY87700 s fázovým závěsem. 
Vliv odchylky referenčních kmitočtů vysílače a přijímače je opět zanedbatelný. 

Chybovost však není jediné hledisko, které je třeba při implementaci uvažovat. Je 
třeba se zaměřit také na cenu, spotřebu, podporované přenosové rychlosti a rychlost 
zachycení. Srovnání obvodů z hlediska jejich spotřeby je uvedeno na obr. 4.6. 
Některé dnešní aplikace vyžadují pro připojení ve vyšších módech použití více 
sériových linek pracujících na stejné přenosové rychlosti. Tento případ je do 
porovnání také zahrnut pro 8 souběžných linek (8x Lane). 
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Obr. 4.6: Srovnání obvodů z hlediska spotřeby pro samostatný obvod (1x Lane) a pro 
implementaci osminásobného přijímače (8x Lane). 

V takovém případě musí být součástí každého běžného obvod CDR jeden fázový 
závěs, který má majoritní podíl na celkové spotřebě obvodu. Obvody BO-CDR ale 
mohou sdílet jediný generátor vícefázového hodinového signálu (blok DCM) a 
spotřeba tak bude navýšena pouze o spotřebu dalších sedmi vícefázových 
vzorkovačů, jader obvodu BO-CDR a vyrovnávacích pamětí FIFO (obr. 4.7). 

CDR Core

CDR Sampler

CDR FIFO

DCM 

   

CDR Core

CDR Sampler

CDR FIFO

DCM 

 

Obr. 4.7: Spotřeba obvodu BO-CDR v FPGA z hlediska jednotlivých komponent. Vlevo pro 
jeden obvod BO-CDR, vpravo pro 8 obvodů BO-CDR s jedním společným generátorem 

hodinového signálu (M=5, algoritmus Ccnt W=5). 
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Obvody BO-CDR se tak jeví jako velmi perspektivní, neboť umožňují dosahovat 
chybovosti srovnatelné s běžně požívanými obvody CDR s PLL, oproti nimž 
vynikají menší spotřebou a cenou a to především v případě použití více obvodů 
CDR v jednom pouzdře integrovaného obvodu. 

5  MĚŘENÍ JITTERU V FPGA 
Jitter obsažený v signálu lze odhadnout změřením rozložení hustoty 

pravděpodobnosti výskytu hran v rámci periody datového signálu (intervalu 1 UI, 
respektive 360°). Toto měření je možné provést rozdělením periody datového 
signálu na konečný počet intervalů a následnou integrací počtu hran v těchto 
intervalech během přenosu dostatečně velkého počtu bitů. Rozlišení měření pak 
závisí na zvolené šířce intervalu (menší šířka umožňuje přesnější měření) a jeho 
přesnost na době integrace. Vliv omezeného rozlišené i doby integrace je patrný na 
obr. 5.1. 
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Obr. 5.1: Srovnání výsledků vzorkování pro různé délky měření (223 bitů nahoře, 211 bitů dole) 
a pro různé fázové rozlišení (vlevo rozlišení 8 kroků, vpravo plné rozlišení 256 vzorků). 

Červená křivka představuje skutečnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti. 

Základním blokem obvodu pro měření jitteru je vzorkovač tvořený dvěma 
klopnými obvody typu D, které jsou taktovány hodinovými signály stejné frekvence 
s malým vzájemným fázovým posunem. Ten je realizován pomocí obvodu DCM, 
který umožňuje posun fáze s přesností až 256 kroků na periodu signálu, tedy 
přibližně 1,4° (1/256 UI). Aby bylo možné měřit jitter v celém diagramu oka a ne 
pouze v jediném intervalu, je současně třeba měnit fázi obou těchto vzorkovacích 
signálů v rozsahu 0–360° vzhledem k fázi datového signálu. To lze realizovat buď 
změnou fáze hodinového signálu v přijímači nebo ve vysílači. Doba měření je dána 
především zvoleným počtem intervalů a dobou integrace počtu hran (počtem bitů 
přijatých během doby integrace). 
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Metoda měření jitteru byla použita při zkušebních měřeních navržených algoritmů 
výběru fáze BO-CDR uvedených v předchozí kapitole. Výsledky měření touto 
metodou byly porovnávány s měřením pomocí osciloskopu, který zobrazoval 
změřený histogram jitteru a uváděl jeho základní charakteristiky – efektivní a 
špičkovou hodnotu. Charakteristiky obou metod pro dvě měření jsou na obr. 5.2. V 
FPGA byl implementován měřič s 256 intervaly fáze a celkovou dobou měření 232 
bitů (224 bitů na interval). Pro měření byla použita standardní pseudonáhodná 
posloupnost délky 223 – 1 bitů. Ze změřených histogramů je patrná velmi dobrá 
shoda obou metod měření. 

 

 

Obr. 5.2: Porovnání charakteristik jitteru změřených pomocí osciloskopu a pomocí měřiče 
v FPGA. Vlevo je charakteristika kanálu s velmi dobrým signálem (nulová chybovost), vpravo 

je charakteristika kanálu s velkou chybovostí (3,5·10–3 pro BO-CDR s algoritmem Ccnt). 

6  BEZKABELOVÉ OPTICKÉ SPOJE 
V rámci půlroční stáže v německém Ústavu pro letectví a vesmír DLR (German 

Aerospace Center) byl vyvinut a odzkoušen modul pro měření krátkodobé 
chybovosti v kanále s úniky [17]. Důvodem jeho vývoje byla absence komerčně 
dostupného zařízení, které by bylo schopné měřit požadované parametry spoje. 
Měření tohoto typu je přitom klíčové pro správnou volbu efektivního 
protichybového zabezpečení a protokolu ARQ. 

Jádrem nově vyvinutého modulu (BED-T; Bit Error Distribution Tester) je obvod 
FPGA Cyclone-II firmy Altera, který slouží jako zdroj testovacích dat (vysílač) i 
jako obvod pro zpracování přijatého signálu a vyhodnocení chybovosti. Pro 
testování přenosového kanálu jsou tak třeba dva moduly, přičemž v takovém případě 
může měření probíhat v plně duplexním režimu. Pokud stačí měřit spoj v jednom 
směru, lze vysílací modul nahradit libovolným zdrojem standardní testovací 
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pseudonáhodné posloupnosti (například běžný tester chybovosti). Blokové schéma 
měřicí aparatury je na obr. 6.1. 

 
Obr. 6.1: Blokové schéma aparatury pro měření distribuce chybovosti. 

Měření distribuce chybovosti je realizováno měřením počtu chyb v blocích fixní 
délky. Aby bylo možné dostatečně přesně sledovat chování kanálu, je nutné, aby 
délka bloku byla mnohem kratší, než efekty, které chceme sledovat. V případě FSO 
jsou dominantním efektem úniky, jejichž doba trvání je řádově několik milisekund. 
Pro měření je tak vhodné, aby jeden blok dat měl délku maximálně řádově stovky 
mikrosekund. 

Výsledky měření (obr. 6.2) ukazují oprávněnost prováděných měření. Stejný 
optický spoj vykazoval v závislosti na atmosférických podmínkách zcela jiné 
vlastnosti, které je třeba respektovat při návrhu protichybového zabezpečení přenosu 
dat. 

 

Obr. 6.2. Zobrazení části změřených dat (úsek 200 ms) v časové oblasti. 

Na základě těchto měření byl navržen protokol ARQ, který byl implementován do 
rekonfigurovatelné platformy s obvodem FPGA. Nově vyvinutý blok má umožnit 
provoz běžně používaných protokolů na spojích FSO. Z hlediska síťové topologie se 
tak jedná o zařízení typu most (bridge). Základní schéma optického spoje s mostem 
je na obr. 6.3. 
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Obr. 6.3: Uspořádání linky FSO pro transparentní přenos dat sítě Ethernet. 

Datové rámce přicházející ze sítě Ethernet jsou mostem přijaty, opatřeny časovou 
značkou, uloženy do bufferu v paměti SDRAM a zároveň připraveny k odeslání 
blokem Frame Combiner. Jakmile je blok fyzického rozhraní spoje (FSO PHY) 
připraven vysílat data, poskytne mu Frame Combiner připravený rámec. 

 

Obr. 6.4. Blokové schéma mostu FSO s implementovaným blokem ARQ. 

Protější modul pomocí ACK rámců potvrzuje přijetí bezchybně přijatých 
datových rámců. Nepotvrzené rámce jsou vysílačem znovu odesílány přesunem 
z paměti do bloku Frame Combiner a to vždy po uplynutí doby koherence kanálu 
(channel coherence time). Ta udává čas, po který lze kanál považovat za stacionární. 
Doba závisí na aktuálním stavu atmosféry a na dalších parametrech spoje. V případě 
ztráty datových rámců totiž nemá smysl ihned opakovat vysílání, neboť existuje 
vysoká pravděpodobnost, že se kanál stále nachází ve stavu vysoké chybovosti. 

Fyzická vrstva rozhraní FSO je založena na použití kódování 8b/10b, které 
zajišťuje vysokou hustotu hran a nulovou stejnosměrnou složku přenášeného 
datového signálu. Mezi jednotlivými rámci je vysílána posloupnost znaků K28.5 
(Idle sequence), která má minimální délku 4 slov. Pro rozlišené začátku rámců není 
požadováno další záhlaví (synchronizační sekvence). 
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7  ZÁVĚR 
S využitím optimalizace založené na obvodech FPGA byly navrženy nové 

algoritmy výběru fáze obvodu obnovy datového signálu s asynchronním 
převzorkováním (BO-CDR). Oproti dříve publikovaným variantám vynikají tyto 
algoritmy velmi nízkými nároky na hardwarové prostředky cílového obvodu při 
současné velmi nízké chybovosti. Ta je zcela srovnatelná s běžně používanými 
obvody CDR založenými na PLL. Celková spotřeba nového obvodu CDR je tak 
velmi nízká. I při implementaci v obvodech FPGA je několikanásobně menší, než 
spotřeba komerčně dostupných srovnatelných obvodů CDR s PLL. Při realizaci 
nového obvodu v technologii ASIC lze očekávat ještě výraznější snížení spotřeby a 
částečně i množství potřebných hardwarových prostředků. Nově navržené obvody 
BO-CDR lze použít nejen jako bloky pro obnovu datového signálu v FPGA, ale lze 
je také implementovat ve vhodné technologii ASIC. 

Doposud nebylo publikováno srovnání obvodů CDR založených na PLL s obvody 
BO-CDR z hlediska chybovosti. Autoři článků o CDR se zmiňují o konečném 
fázovém rozlišení obvodu BO-CDR, které teoreticky vede ke zvýšení citlivosti 
obvodu BO-CDR na jitter, a tak teoreticky k jeho větší chybovosti. Tato představa je 
vyvrácena teoretickou analýzou v [6], která ale není podložena měřením. 

V disertaci je uvedené srovnání několika obvodů BO-CDR s obvody CDR 
založenými na PLL, které bylo provedeno při měřeních na experimentálním 
optickém datovém spoji. Cílem měření bylo objektivní porovnání vlastností těchto 
obvodů, čemuž byla přizpůsobena měřicí aparatura. Z měření vyplývá, že běžný 
obvod BO-CDR s algoritmem výběru fáze založeným na majoritní volbě dosahuje 
stejné chybovosti, jako obvody založené na PLL (konkrétně obvod SY87700 firmy 
Micrel). Nově vyvinuté algoritmy BO-CDR, které oproti obvodu s majoritní volbou 
vynikají nízkými nároky na hardware, jsou s těmito obvody taktéž zcela srovnatelné. 
Obvod CDR, který je součástí transceiverů GTP obvodů Virtex-5 vykazoval oproti 
očekáváním poněkud vyšší chybovost. 

Nejjednodušší používaný obvod BO-CDR s algoritmem přímé volby vykazoval 
ve srovnání s ostatními obvody více než o řád vyšší chybovost a jeho použití je 
proto vhodné pouze pro kvalitní spoje s malým jitterem. Vzhledem k hardwarovým 
nárokům nových variant obvodů BO-CDR je ale i v těchto aplikacích použití tohoto 
algoritmu diskutabilní, neboť nárůst požadavků na hardware je velmi malý. 

Pro rychlou analýzu vlastností datových spojů byla vyvinuta nová metoda měření 
jitteru v FPGA založená na vzorkování diagramu oka. Oproti dříve publikované 
metodě „Follow-me“ umožňuje měřit vysokofrekvenční jitter, který má pro analýzu 
chybovosti obvodů CDR klíčový význam. Oproti metodě TDC umožňuje dosáhnout 
většího rozlišení a rychlejšího měření. Metoda byla využita při měřeních obvodů 
CDR pro možnost porovnání jejich vlastností.  

Během stáže v Německém centru pro letectví a vesmír (DLR) byl vyvinut 
specializovaný měřič distribuce chybovosti (BED-T; Bit Error Distribution Tester) 
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určený pro stanovení vlastností atmosférických optických spojů. Jeho základem je 
obvod FPGA, v němž je využit navržený obvod BO-CDR, což výrazně snižuje 
nároky na implementaci měřiče a umožňuje velmi přesné sledování charakteristik 
kanálu i během úniků. Během úniku může nastat u obvodu CDR ztráta 
synchronizace, kterou je třeba po odeznění úniku opět navázat. Při použití běžných 
obvodů CDR založených na PLL je doba synchronizace velmi vysoká a použití 
obvodu BO-CDR je pro jeho velmi vysokou rychlost synchronizace velmi vhodné. 

Výsledky měření zachycené tímto přístrojem poskytují kvalitní základ pro návrh 
protichybového zabezpečení přenosu dat na daném spoji. Na jejich základě byl 
navržen systém ARQ, který je schopen zajistit dostatečnou kvalitu přenosu pro 
provoz běžně používaných protokolů, které nelze na spojích FSO přímo provozovat. 
Systém ARQ je implementován na rekonfigurovatelné platformě, což umožňuje 
prakticky libovolné nastavení jeho parametrů, které tak mohou být přizpůsobeny 
konkrétnímu spoji. 

Cíle stanovené v úvodu disertace lze považovat za splněné, avšak téma disertace 
není zcela vyčerpáno. 

Různé implementace vzorkovače v obvodech FPGA se mohou výrazně lišit 
vlastnostmi z hlediska jitteru a dodržení fázových relací jednotlivých hodinových 
signálů, které definují vzorkovací domény. Tyto vlastnosti by měly být ověřeny 
podrobným měřením jednotlivých vzorkovačů. Pro jednotlivé varianty by dále měly 
být stanoveny limitní hodnoty hodinového signálu, kdy je jitter hodinového signálu 
ještě akceptovatelný. 

Navržený systém ARQ pro spoje FSO je nutné ověřit na reálném spoji, který má 
být v nejbližší době na Ústavu Radioelektroniky realizován. Na základě měření bude 
provedena optimalizace jeho parametrů (hloubka vyrovnávací paměti, automatická 
volba hodnoty CCT atd.). 
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ABSTRAKT 

Současné obvody pro obnovu bitové synchronizace jsou stále ve většině případů 
založené na analogových prvcích, které je třeba pro každou výrobní technologii 
znovu navrhnout a migrace takového bloku mezi technologiemi je obtížná. Obvodu 
CDR založené na asynchronním převzorkování lze implementovány v čistě digitální 
technologii a jejich migrace je tak bezproblémová. Jako jejich hlavní nevýhody jsou 
uváděny vysoká složitost digitálního obvodu a menší přirozená odolnost vůči jitteru. 
Tato práce má za cíl ukázat, že tyto nevýhody je možné překonat návrhem nových 
algoritmů a jejich optimalizací. Pro optimalizaci byly využity obvody FPGA, které 
umožňují měnit parametry zkoumaného obvodu v reálném čase a zároveň umožňují 
měření v reálných podmínkách. Výstupem práce jsou optimalizované bloky CDR s 
výjimečně nízkými nároky na hardware a malou chybovostí. 

Práce se dále zabývá měřením parametrů digitálních spojů. Byla vyvinuta nová 
metoda pro měření jitteru přímo v obvodu FPGA, která umožňuje charakterizovat 
přenosový kanál bez nutnosti připojení dalších přístrojů a tedy bez ovlivnění 
měřeného kanálu. 

Dále byla analyzována chybovost atmosférických optických spojů, pro které byla 
navržena koncepce systému pro zabezpečení přenosu dat založeného na technice 
ARQ. 

ABSTRACT 

Most modern clock and data recovery circuits (CDR) are based on analog blocks 
that need to be redesigned whenever the technology process is changed. The CDR 
can be based blind oversampling (BO-CDR) architecture can be completely 
designed in a digital process which makes its migration very simple. The main 
disadvantages of the BO-CDR that are usually mentioned in a literature are 
complexity of its digital circuitry and finite phase resolution. This thesis will show 
that those problems can be solved by designing new algorithms for BO-CDR and 
subsequent optimization of them. For this task an FPGA was selected as simulation 
and verification platform. This enables to change parameters of the optimized circuit 
in real time while measuring on real links (unlike a simulation using inaccurate link 
models). The output of this optimization is a new BO-CDR algorithm with heavily 
reduced complexity and very low error rate. 

A new FPGA-based method of jitter measurement was developed (primary for 
CDR analysis), which enables a quick link characterization without using probing or 
additional equipment. 

Finally bit error rate of FSO links was analyzed to be able to develop suitable 
error correction scheme based on ARQ protocol. 


