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Introduktion till WDM
(Wavelength Division Multiplexing)

Idag är marken utomhus nästan lika full av fiberkablar
som med avloppsrör och elkablar. Dessa fiberkablar
gör det möjligt att ansluta avlägsna platser för att
kunna möta samhällets krav på högre och högre
bandbredd.
Men ärligt talat, fiber är dyrt, särskilt på

som komplicerat vilket innebär att de

långa avstånd. Så vilket är det bästa

ännu inte kunna dra nytta av och få

alternativet när du behöver en andra,

uppleva fördelarna med hur det kan

tredje eller till och med en fyrtionde länk

användas för att maximera bandbredden

mellan dina noder? Att hyra ytterligare ett

och samtidigt sänka kostnaderna.
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Ett fiberpar per kanal

par svartfiber eller lägga din egen fiber?
Då är det dags att överväga WDM.

Tack vare den snabba takt som dagens
teknik utvecklas finns det WDM-lösningar
Voice
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att Wavelength Division Multiplexing, även

uppfyller specialiserade behov hos allt
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känt som WDM, har varit en favoritteknik

från företag till datacenter, operatörer och
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inom telekomsektorn under årtionden.

stadsnät. Oavsett om målet är att

Data

Men de system som använts har oftast

expandera nätverket till nya platser eller

Storage

varit stora, dyra och komplexa - men det

optimera nuvarande infrastruktur, bör

Storage

är inte längre fallet. Hos många

WDM vara ett av verktygen i din
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organisationer ses dock WDM fortfarande

verktygslåda.
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tillgängliga i olika konfigurationer som
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Kostnadseffektiviteten är anledningen till
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Genom att använda multiplexers kan du
kombinera flera kanaler på ett fiberpar
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Den Tekniska Grunden

Transceivern

För singlemode-fiber överförs traditionellt en ljuspuls
som endast innehåller en dataström på en våglängd
över ett fiberstrå.

Optiska transceivers har det viktiga jobbet att
konvertera den elektriska signalen från dess
värdutrustning till en optisk signal som kommer att
bära en kodad dataström.

De fysiska egenskaperna hos ljus innebär

Eftersom de kan agera helt oberoende av

En icke-WDM-transceiver (även kallad grå)

när räckvidden behöver vara minst 40 km.

att ljus med olika våglängder inte kommer

varandra betyder det att vi kan kombinera

sänder vanligtvis ljus med våglängden

Istället för att använda dessa två

att störa varandra. WDM ger oss därför

alla typer av dataströmmar som sträcker

1310 nm då de lasrarna är mest

våglängder är en WDM-transceiver byggd

möjligheten att kombinera flera

sig från 100 Mbps till 200 Gbps och ge

kostnadseffektiva att tillverka. På grund

för att skicka ljus på en kanal vald från en

dataströmmar genom att tilldela var och

dem sina egna fysiskt oberoende kanaler

av den höga dämpningen av ljus i optisk

standardiserad uppsättning WDM-kanaler.

en sin egen våglängd. På detta sätt kan de

samtidigt som vi möjliggör för framtida

fiber vid 1310nm används 1550 nm ofta

nu dela samma fysiska medium istället

ytterligare expansion genom att lägga till

för att varje tjänst använder sin egen fiber.

fler kanaler.

1.

2.

Optimera användningen
av din fiber genom att
använda en WDM-mux

Multiplexer

Optiska Transceivers
omvandlar elektriska
signaler till ljus

Patchkabel mellan
transceivern
och multiplexern

3.
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The Multiplexer

Coarse & Dense WDM

Hjärtat i ett WDM-system är multiplexern, även känd
som en mux.

WDM delas vanligtvis upp i två kategorier, Coarse
WDM (CWDM) och Dense WDM (DWDM).

Detta är den utrustning som kombinerar

enkelfiber (simplex) eftersom de fysiska

De har båda sina egna

med DWDM är att den också klarar

(multiplexerar) de individuella kanalerna

egenskaperna för ljus också innebär att

kanalkonfigurationer, fördelar och

mycket mer bandbredd per kanal än

till en ljusstråle som innehåller alla

ljus med olika våglängder inte kollidera

nackdelar. Huvudskillnaden är att CWDM

CWDM. År 2020 finns det för närvarande

våglängder som ska överföras på en

även om de går i motsatt riktning. Detta

ger lägre densitet och kortare räckvidd för

transceivers som klarar 200 Gbps och

optisk fiber. I den andra änden hittar du

betyder att ett enda fiberstå kan bära flera

en lägre kostnad medan DWDM ger hög

integrerade komponenter med stöd för

demultiplexer, även känd som en demux,

strömmar av data i två riktningar.

densitet och längre räckvidd för en högre

över 1 Tbps och teknologin fortsätter att

som separerar (demultiplexar) alla

Mux/demux-tekniken är idag också

kostnad. De kan även kombineras och

utvecklas i ljusets hastighet. För CWDM är

våglängderna tillbaka till separata kanaler.

vanligtvis inbyggd i många transceivers

användas samtidigt sida vid sida i samma

den nuvarande maxnivån 10 eller 25

Muxar finns i varianter för användning

för att kombinera flera våglängder och

system. En annan av de stora fördelarna

Gbps.

med ett fiberpar (duplex) eller en

uppnå hastigheter från 40G till 400G.

DWDM Channels, 0.8nm or
0.4nm spaced apart

En CWDM-mux för singelfiber klarar upp till

till 18 kanaler på ett fiberpar

9 kanaler på ett fiberstrå
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1550

Up to 96
DWDM Channels

C

Multiplexer

Multiplexer

Dagens teknik går snabbt framåt vilket tillåter oss att bygga muxar som klarar
upp till 96 kanaler på ett fiberpar.

High band

CWDM channels, 20nm spaced apart
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Kanalerna
Både CWDM och DWDM har standardiserade
kanalavstånd från ITU där CWDM använder ett
bredare avstånd på 20 nm jämfört med det tätare
avståndet för DWDM som är 0,8 nm eller 0,4 nm.
Detta betyder att CWDM har stöd för upp

1611nm och för DWDM används ett

till 18 kanaler och med DWDM kan man

frekvensområde som kallas C-bandet

använda 40, 80 eller till och med 96

(1530nm - 1565nm) vanligtvis på grund av

kanaler på samma fiber. För CWDM är

att ljus har lägre dämpning i optisk fiber

kanalerna belägna mellan 1271nm till

vid dessa våglängder.
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Lasern

Räckvidden

När en laser når högre temperaturer

En av de största fördelarna hos DWDM är

tenderar den att börja driva. Detta innebär

räckvidden. Med EDFA- eller

att den börjar sända ljus med en viss

RAMAN-förstärkare kan DWDM-signalen

frekvensavvikelse än vad den

förstärkas för att nå avstånd upp till och

ursprungligen var inställd på. På grund av

över 2500 km, vilket är det som möjliggör

det breda kanalavståndet för CWDM är

konstruktion av stora land- och sjökabel-

detta inte ett problem men för DWDM är

system. CWDM-transceivers fungerar till

detta ett potentiellt problem. Lösningen på

stor del på samma sätt som vanliga (grå)

detta är att använda en kyld laser. Genom

transceivers eftersom de är begränsade till

att kyla lasern förblir den mer exakt under

deras länkbudget medan det viktigaste för

en längre tid men nackdelen är en högre

DWDM är den optiska signalens

strömförbrukning och större komplexitet

brusförhållande (OSNR). På grund av

vilket resulterar i högre kostnader.

dämpningen i fibern minskar DWDM-sig-

DWDM-transceivers har därför historiskt

nalens kvalitet kontinuerligt och när

sett varit dyrare eftersom majoriteten av

signalen förstärks, förstärks även bruset.

tillverkningskostnaden för transceivern

Detta innebär att det finns gränser för hur

ligger i lasern men när teknologin

många gånger det är möjligt att förstärka

utvecklas sjunker priserna och avståndet

en signal så att mottagaren fortfarande

minskar.

kan avkoda den när den anländer.
DWDM-system med lång räckvidd
introducerar också andra utmaningar som

CWDM

t.ex. kromatisk spridning, det faktum att de

20HM

olika våglängderna i ljuset förflyttar sig
med något olika hastighet och över långa
avstånd börjar smälta samman.
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DWDM

Lägre total kostnad

Längre räckvidd

Lägre komplexitet

Högre densitet och mer bandbredd

Lägre strömförbrukning

Mer exakta lasrar

Mindre komplicerad och billigare laser

Kan förstärkas
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Kontakta oss
Pro Optix
Vikdalsvägen 50,
131 51 Nacka,
Stockholm, Sweden
+46 (0)8-120 477 50
sales@prooptix.se

Har du registrerat dig för
vår kundportal?

Ta en närmre titt på Pro Optix
fulla produktsortiment...

Pro Optix Kundportal ger dig effektiv tillgång till
orderläggning, lagersaldo, priser, offerter och
orderhistorik.

Vårt breda och omfattande sortiment av fiberoptiska
lösningar gör det möjligt för oss att erbjuda det som våra
kunder efterfrågar och skräddarsy lösningar vid behov.

Besök prooptix.se/en/customer-portal

Besök prooptix.se/en/products
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Ultrahög Densitet CS baserad
xWDM Multiplexer +600%
3 x 40 Kanals DWDM i 1U

CORE TO EDGE OPTICAL SOLUTIONS

Din Partner för:

Kolla in videon här...

prooptix.se/products/multiplexers/nano-multiplexers/

FiberoptiskaTransceivers
Pro Coder
Fiberkablage
MPO/MTP lösningar
CWDM/DWDM Multiplexers
Nätverkskablar
DAC & AOC-Kablage
Mediakonverterare
UPS lösningar
FTTH-Box
Hålla uppdaterad...

