
1 

Multipleksiranje optičnih signalov v mestnih 

dostopovnih omrežjih  

Klaus Samardžić, Smart Com d.o.o., Ljubljana 

Povzetek — V sodobnih družbah je migracija prebivalstva v velika mestna središča neprekinjen pojav. Večina družbene blaginje se 

ustvari v mestnih središčih z razvojem, proizvodnjo in ponujanjem storitev. Informacijsko komunikacijska infrastruktura je pri tem od 

bistvenega pomena. Polovica evropskih gospodinjstev za katere Digitalna Agenda razvojne strategije Evrope 2020 predvideva priključke s 

hitrostjo 100 Mb/s ali več bo v največji meri v večjih mestnih središčih. V prispevku so podane lastnosti WDM- PON (Wavelength Division 

Multiplexing for Passive Optical Networks) tehnologij in možne implementacije v Operaterskih Ethernet ( Carrier Ethernet)  mestnih 

dostopovnih omrežjih za ponudnike komunikacijskih storitev, podjetja, državne in javne institucije. Pri tem je posebna pozornost namenjena 

sinergiji z radijskimi dostopovnimi omrežji. S pravočasno uporabo WDM-PON dostopovnih omrežij se zmanjšajo investicijski cikli in s tem 

zviša ekonomičnost ponujanja komunikacijskih storitev.  
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Abstract — We are witnessing a continuous migration of the 

population toward large cities. Wealth of a Nation  is predominantly 

dependent on the production and services in large urban areas. The 

information infrastructure is one of the key elements enabling the 

efficient interaction between the subjects engaged in the processes. 

The European Digital Agenda for the year 2020 would like to have 

half of the households interconnected with (more than) 100 Mb/s. 

This households will predominantly be in large urban areas. To 

achieve this target one of the approaches is to implement  Carrier 

Ethernet and WDM-PON technologies in the urban areas by the 

Network operators, Public institutions and Enterprises. The synergy 

with radio access technologies is necessary for an efficient 

communication solution offering personalised services. With the 

early implementation of WDM-PON aggregation-access networks it 

is possible to reduce the number of investment cycles in the network 

infrastructure and increase the value of the investment.   

Ključne besede — WDM-PON, Carrier Ethernet, LTE, 

Transportna omrežja 

I. UVOD 

Digitalna agenda Evropske skupnosti, ki je podala cilje za 

svoje članice je odziv na svetovne gospodarske izzive, ki jih 

kot kaže na drugih celinah bolj obvladajo.  Že sama določitev 

ciljev je zbudila pozitivne odzive saj brez postavljenih ciljev 

ni možno napredovati. Včasih je očitno potrebno več kot 

samoregulacija tržišča. Nekaj planskega gospodarstva, ki ni 

preveč rigidno v svojih načrtih omogoči  koncentracijo 

investicij in energije v pravo smer. Pri tem je bistveno 

zahteve sprejeti » z zrnom soli«. V našem primeru to pomeni 

smiselno ovrednotenje postavljenih ciljev v skladu z 

lokalnimi pogoji. Razvitost gospodarstva, geografski in 

socialni pogoji so tisti, ki določajo način in obseg ponujanja 

komunikacijskih storitev v posamezni družbi. Priče smo 

stalni migraciji populacije v mestna središča. Informacijski 

procesi so vse bolj osebni in mobilni. Postavi se vprašanje ali 

ni najbolj smiselno planirati dostopnost do posameznika, ki je 

del skupnosti? Statistično gledano je dnevno gibanje večine 

prebivalstva precej regularno in ponovljivo. Po rezultatih 

določenih analiz opravljenih s pomočjo Interneta kot 

»največjega senzorja« menda bolj predvidljivo kot gibanje 

subatomskih delcev [1].  Komunikacijska omrežja naj bi 

posameznikom omogočila dostop do informacij in 

interaktivno delovanje v skladu s potrebami na delovnim 

mestu, pri osebnih interesih, znotraj družine in pri 

sodelovanju z lokalno skupnostjo. V Sloveniji je izrazita 

dnevna migracija v nekaj urbanih središč. Večina družbene 

blaginje se ustvari v urbanih središčih z razvojem, 

proizvodnjo in ponujanjem storitev. Fokus razvoja omrežja 

naj bi bil ravno na urbanih središčih. Potrebe po 

komunikacijskih storitev izven urbanih središč so drugačne. 

Polovica Evropskih gospodinjstev za katere Digitalna 

Agenda razvojne strategije Evrope 2020 predvideva 

priključke s hitrostjo 100Mb/s ali več bo v največji meri v 

večjih mestnih središčih. Kako najbolj učinkovito zgraditi 

komunikacijsko omrežje, ki se prilagaja dnevnim potrebam 

posameznika v takšnem okolju? 

 

II. EKOSISTEM RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH 

TEHNOLOGIJ 

Pri izbiri komunikacijskih tehnologij je izbira kar pestra. 

Slovenija, kot del komunikacijsko razvitih Evropskih dežel 

razpolaga z obsežno mrežo infrastrukture bakrenih kablov. V 

skladu s komunikacijskimi sistemi (analogna telefonija in 

ISDN telefonija) za katere je infrastruktura bila postavljena je 

dostopno omrežje imelo doseg od nekaj sto metrov do nekaj 

kilometrov (< 6 km). Pričakovati je, da bo lastnik poskušal 

izkoristiti obstoječo infrastrukturo v največji možni meri. 

Najnovejše tehnologije omogoča pri kratkih razdaljah 

kapacitete primerljive z GPON (Gigabit Passive Optical 

Network) sistemi. V Sloveniji obstaja tudi razvejano omrežje 

kabelskih operaterjev, ki jih je vse manj saj je proces 

združevanja v polnem teku. V tem okolju je tehnologija 

DOCSIS 3.x (Data Over Cable Service Interface 

Specification) še vedno najbolj učinkovita. Zanimiv je 

položaj  alternativnih operaterjev in ponudnikov storitev saj 

so vse tehnološke opcije odprte, edino vprašanje, ki se 

postavi je vprašanje potrebnih investicij. Operaterji mobilnih 

omrežjih so pred posebnim izzivom. Kako s pomočjo LTE 

(Long Term Evolution) tehnologij zgraditi omrežje, ki lahko 

ponudi dovolj kapacitete v agregacijskem in dostopovnem 

omrežju za prenos podatkov iz »komunikacijskega oblaka« in 

ponudi konkurenčne storitve  posamezniku tudi v primeru, ko 

mobilnost ni od pomena. Se pravi kako zaokrožiti svoj 

storitveni paket. 
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Za ocenitev možnosti posamezne tehnologije ni smiselno 

primerjati trenutno stanje (posnetek) temveč primerjati med 

dinamičnimi spremembami (videosekvence) razvoja, ki so 

predvidljive za omenjene tehnologije. Pri tem se kot 

parametri  postavijo zahteve uporabnikov storitev in model 

omrežja določen s strani ITU-T Y2001 [2]. Ena od bistvenih 

smeri v razvoju omrežja je zlivanje dostopovnega in 

agregacijskega omrežja in večja razdalja med uporabnikom in 

centrom iz katerega se ponuja storitev. Ta je pri fiksnih 

omrežjih več kot 20 kilometrov. Pri alternativnih ponudnikih 

je tudi bistveno večja saj je število centrov za ponujanje 

storitev omejeno zaradi potrebne visoke investicije. Najeta ali 

zgrajena infrastruktura optičnih kablov zagotavlja manjše 

stroške obratovanja. Kot dokaz naj navedemo da večji 

Evropski operaterji v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Irskem in 

drugod  planirajo bistveno zmanjšanje centrov za ponujanje 

storitev zahvaljujoči večjem področju pokrivanja iz 

posameznega centra.  

Operaterji mobilnih omrežij in alternativni operaterji so 

najbolj dovzetni za nove sistemske rešitve. Gonilo razvoja 

omrežja je hitra rast podatkovnega prometa. Implementacije 

novih tehnologij, ki omogočajo manjše investicije in 

obratovalne stroške je edini način za zagotovitve rasti in 

ohranitev konkurenčnosti.  

Kako je z optičnimi dostopovnimi tehnologijami in 

radijskimi tehnologijami? Smiselno je poiskati sinergijo v 

tehnoloških rešitvah ponujanja komunikacijskih storitev. 

Prednosti so namreč komplementarne. S pravilno zasnovo je 

možno preseči pomanjkljivosti ene in druge tehnologije. Pri 

tem se optični dostopovni sistemi v kombinaciji z LTE in Wi-

Fi tehnologijami pokažejo kot dolgoročno najboljša 

investicija. 
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Slika 1: Omrežje ITU-T Y.2001 z WDM-PON 

 

III. STORITVE ZA MOBILNE UPORABNIKE  

Večina operaterjev je mnenja do so majhne celice (small 

cells) ena od najbolj pomembnih lastnosti LTE tehnologije. 

Predvideva se, da bo število majhnih celic v obratovanju  

konec leta 2012  višji od števila makro celic (6, 4 milijonov 

nasproti  6 milijonov). Small Cell Forum [7] redno spremlja 

razvoj tržišča. Tri poglavitna vzroka zakaj mobilni operaterji 

uporabljajo majhne celice so razbremenitev makro celice, 

zvišanje globine pokrivanja in bolj kvalitetna izkušnja 

uporabnika (QoE- Quality of Experience). V primeru 

razbremenitve operaterji znotraj makro celice uporabijo v 

povprečju 6 majhnih celic. V primeru boljšega pokrivanja se 

uporabi do 10 majhnih celic znotraj makro celice. V tretjem 

primeru se lahko uporabi od 5 do 30 majhnih celic v 

odvisnosti od pomena in razporeditve uporabe znotraj makro 

celice. Tehnologije za realizacijo majhne celice so Wi-Fi ali 

LTE.  Wi-Fi lahko ponudi  višje maksimalene kapacitete 

prenosa. LTE se pri vseh drugih parametrih bolj izkaže. Od 

dosega, ki je okrog pet krat večji  v primerjavi z Wi-Fi, do 

višje zanesljivosti delovanja saj dela v licenčnem pasu za 

razliko od Wi-Fi, ki svoj frekvenčni pas »deli« z drugimi 

napravami, kot recimo CCTV kamerami.  

Eden od izzivov pri postavitvi sodobnega LTE omrežja z 

uporabo makro in majhnih celic je agregacijsko- hrbtenično 

omrežje. Zaradi zahtev delovanja mobilnih omrežjih je od 

izrednega pomena sinhronizacija takta in časa ter simetričnost 

delovanja. Zakasnitev signala v omrežju naj bi  bila čim 

manjša in brez tresenja (jitter) signala. Postavi se vprašanje 

katera kombinacija optičnih in transportnih tehnologih lahko 

zagotovi najmanjše investicijske in obratovalne stroške 

(Capex in Opex). Rešitev je v Operaterskem Ethernetu [9] in 

optičnem multipleksiranju signala. Pri optičnem 

multipleksiranju signala je CWDM (Corse Wavelength 

Division Multiplexing) ali WDM-PON (Wavelength Division 

Multiplexing- Passive Optical Network) zaradi simetričnosti 

prenosa in zagotovljenih kapacitet najboljša izbira. Optimalni 

vmesnik med optičnim in radijskim sistemom je 1 GEthernet. 

Izbira vmesnika je narejena prvenstveno na osnovi kvalitete 

prenosa vmesnika. Zagotovljena kvaliteta komunikacijske 

storitve različnih Ethernet vmesnikov je med sabo zelo 

različna saj v osnovi gre za različne tehnologije, ki so bili 

privzete s strani Ethernet Task Force pri določitvi novih 

standardov. Pri vmesnikih z manjšo hitrostjo od 1 GEthernet 

je zelo težko zagotoviti sinhronizacijo ITU-T Rec. G.8261-2-

4 in kvaliteto komunikacijske storitve. Osnova Etherneta je 

namreč statistično multipleksiranje okvirjev (paketov) 

signalov, kar deluje če je dovolj kapacitete za dodatni promet 

na vmesniku. Tudi zakasnitve okvirjev se pri večji kapaciteti 

vmesnika  zmanjšajo saj se vmesni polnilnik (buffer) manj 

napolni.   

IV. REŠITEV ZA PODJETJA, DRŽAVNE IN  

 JAVNE USTANOVE  

Če sledimo dnevni ritem posameznika vidimo da je tisti 

čas namenjen delu najbolj zahteven do komunikacijskih 

omrežij. Do posameznika se dostopa posredno, skozi 

podjetniško omrežje, omrežje javnih ustanov in omrežje 

državnih organov. Za zagotovitev zadostnih kapacitet in 

možnosti interaktivnega delovanja skozi omrežje je optična 

infrastruktura nujnost. Pri takšnih  povezavah naj bi vmesnik 

med lokalnim omrežjem in operaterskim omrežjem bil 1 

GEthernet ali 10 GEthernet. Kako učinkovito zagotoviti 

takšne kapacitete v omrežju? V hrbteničnem omrežju z 

uporabo koherentnih linijskih signalov  OTU-4  (Optical 

Transport Unit) za prenos 100 GEtherneta  in DWDM 

multipleksiranjem. V dostopovnih in agregacijskih omrežjih s 

CWDM in WDM – PON sistemi. Z linijskimi signali 

1GEthernet in 10 GEthernet. Pri večjih razdaljah in uporabi 

optičnih ojačevalnikov z OTU-2 linijskimi signali za prenos 

10 GEthernet. 

Sistemi za  prenos po bakrenih paricah in DOCSIS 3.x 

(Data Over Cable Service Interface Specification) zmanjšajo 

časovno okno konkurenčnosti za GPON (Gigabit Passive 
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Optical Network)  in XGPON sisteme do takšne mere, da je 

ciklus nadgraditve opreme prehiter in se postavi pod vprašaj 

dobičkonosnost  investicijskih sredstev. Scenariji nadgraditve 

iz GPON na XGPON ter TWDM-PON (Time…) , ki je 

sestavljen iz  XGPON sistemov na različnih valovnih 

dolžinah na istem optičnem vlaknu zahteva različne elemente 

za različne uporabljene valovne dolžine, kar lahko občutno 

podraži ONU ( Optical Network Unit). Omenjeni sistemi 

imajo svoj namen v ruralnih okoljih in pri ponujanju storitev 

večjemu številu rezidenčnih uporabnikov z najmanjšo 

investicijo v opremo. Pri tem je potrebno preudarno izbrati 

sistem s katerim se realizira prvotno omrežje saj je 

nadgraditev med GPON , XGPON in TWDM-PON povezana 

s pravilno izbiro svetlobnega razcepnika in z dodatnimi 

moduli (recimo filtri) na ONU (Optical Network Unit) 

enotami [5]. Posegi potrebni za nadgraditev so lahko občutni 

v primeru spremembe na vsaki ONU lokaciji.  

V urbanem okolju ponuja Operaterski Ethernet v 

kombinaciji s CWDM ali  WDM-PON tehnologijo na 

fizičnem sloju OSI sistema  bistvene prednosti pri ponujanju 

storitev podjetjem in javnim ustanovam. Še posebej če se 

uporabi tudi za zbiranje prometa iz makro in majhnih celic 

LTE mobilnega omrežja.  Lastnosti in prednosti uporabe so 

podani v [2]. Za učinkovito uporabo WDM- PON sistemov je 

bistvena veliko število uporabnikov. Saj sistem pri majhnem 

številu priključenih uporabnikov ni konkurenčen.  

 

V. WDM – PON SISTEMI 

Kakšne lastnosti naj bi imelo dostopovno optično omrežje 

v urbanih mestnih središčih? Zagotavljanje zahtevane 

kapacitete prenosa, zagotavljanje kvalitete prenosa, varnost 

uporabniških podatkov, simetričen prenos, možno 

kombiniranje različnih dostopovnih tehnologih, učinkovito 

izkoriščanje infrastrukture optičnih kablov, uporaba 

standardnih elementov. Nabor zahtev se lahko podaljša. 

Vrstni red je odvisen od sogovornika. Tisti parameter, ki 

določi kateri lastnosti se je uporabnik ali  operater pripravljen 

odpovedati je potrebna investicija in strošek obratovanja. Na 

tržišču je nekaj različnih sistemov WDM-PON. Skupno je to, 

da je vsaki komunikacijski storitvi pri prenosu skozi isto 

parico optičnega vlakna  namenjena posebna valovna dolžina 

(optični kanal). Na OSI  sloju L2 vsi sistemi uporabljajo 

tehnologijo Etherneta. V bistvu gre za stikala, ki uporabljajo 

Operaterski Ethernet is so ustrezna za graditev MAN (Metro 

Ethernet Networks) [2]. Med sabo se bistveno razlikujejo na 

fizičnem sloju OSI ( Open System Interface) sistema. SFP 

(Small Form Package), ki se uporabljajo za opto električno 

pretvorbo in se vgrajujejo v module, ki vsebujejo 

funkcionalnosti na višjih OSI nivojih naj bi bili neodvisni od 

valovne dolžine. Se pravi brez v naprej določene valovne 

dolžine »barve« (non colored) svetlobe pri kateri delujejo. To 

je pomembno saj je na ta način enak SFP možno uporabiti za 

katerikoli optični kanal.  Danes so dobavljivi WDM- PON 

sistemi s tako imenovano  semensko (seed) svetlobo in 40 

optičnimi kanali, ki se na optični kabel priključijo skozi 

AWG (Array Waveguide Gratings) optični multiplekser. S 

semenska svetlobo se povzroči delovanje svetlobnega vira v 

SFP modulu na ustrezni valovni dolžini (optičnem kanalu). 

ITU-T je februarja leta 2012 določil novi standard za WDM-

PON sisteme s semensko svetlobo G.698.3. Predvsem so 

določeni optični kanali po katerih sistem lahko deluje. 

Obenem je standard dovolj odprt tako da lahko različni 

proizvajalci ponujajo svoje rešitve, ki se razlikujejo glede 

vira svetlobe, načina generiranja semenske svetlobe in 

izvedbe sistema. Zaradi tega se razlikujejo tudi lastnosti 

sistema in način implementacije. Eden od najbolj elegantnih 

načinov realizacije semenske svetlobe je opisan v literaturi 

[4]. Število elementov je minimalno, na obeh koncih optične 

povezave se uporabi enak opto električni modul. AWG z 

vgrajenimi zrcali na optičnih kanalih je nekakšen zunanji del 

sistema, ki zagotavlja generacijo optičnega signala ustrezne 

valovne dolžine iz prvotno širokopasovnega signala. Prvotni 

signal generira  RSOA (Reflective Semiconductor Optical 

Amplifier), ki se uporablja kot vir moduliranega optičnega 

signala. Pri takšnem načinu delovanja so parametri sistema 

odvisni tudi od razdalje med AWG multiplekserjem in RSOA 

virom signala. V primeru uporabe tega sistema ni možno 

uporabiti optične kanale na AWG multiplekserju za prenos 

drugih signalov.  

Drugi način, ki kot vir moduliranega optičnega signala 

uporablja IL-FP-LD ( Injection Locked Fabry Perot Laser 

Diode) [6] uporablja poseben vir širokopasovnega optičnega 

signala, ki se preko optičnih povezovalnikov - cirkulatorjev 

usmeri skozi AWG v posamezne IL-FP-LD svetlobne vire.  

Pri prehodu skozi AWG se ustvari potrebna semenska 

svetloba. Sistem na obeh koncih uporablja enak opto 

električni modul v SFP formatu. Takšne SFP module je 

možno vgrajevati tudi v stikala drugih proizvajalcev saj gre 

za element s standardiziranim električnim vmesnikom. Pri 

delovanju v zvezi je na drugem koncu potrebno vgraditi enak 

SFP modul istega proizvajalca. Zahvaljujoči uporabi 

cirkulatorja na optični liniji je zveza prehodna tudi za druge 

optične signale saj so uporabljeni AWG multiplekserji z 

valovnimi dolžinami v ITU-T standardiziranem C obsegu. 

Dodatni element pri takšnem prenosu je generator semenske 

svetlobe in optični cirkulator, ki sta posebna modula. 

Vgrajujeta se v posebno ohišje ali v ohišje v katerem se 

nahajajo moduli s funkcijo Ethernet stikala z SFP opto 

električni pretvorniki za generiranje WDM signala in AWG 

filtri. 

 
Slika 2:  Modul za generacijo »seed« svetlobe in modul 

optični povezovalnik ter WDM-PON SFP modul proizvajalca 

www.transmode.com  
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VI. SKLEP  

 

Dostopovno  omrežje je od izrednega pomena za 

omrežnega operaterja. Lastnosti dostopovnega omrežja 

določijo kvaliteto izkušnje (QoExperience) uporabnika in s 

tem njegovo »lojalnost« do operaterja. Investicije potrebne za 

implementacijo sistema in stroški obratovanja določijo ceno, 

ki jo uporabnik plačuje in s tem konkurenčnost omrežnega 

operaterja na tržišču komunikacijskih storitev. Podane 

lastnosti WDM- PON (Wavelength Division Multiplexing for 

Passive Optical Networks) tehnologij določijo možne 

implementacije v Operaterskih Ethernet ( Carrier Ethernet)  

urbanih dostopovnih omrežjih za ponudnike komunikacijskih 

storitev, podjetja, državne in javne institucije. Pri tem je 

posebna pozornost namenjena sinergiji z radijskimi 

dostopovnimi omrežji. 

S pravilno izbiro WDM-PON sistema in skrbnim 

načrtovanjem je možno zagotoviti enostavnost 

implementacije sistema in ohraniti odprtost dostopovnega 

omrežja za optične signale, ki so v skladu s standardom 

G.698.3 za C optični pasovni obseg delovanja.  

 S pravočasno uporabo WDM-PON dostopovnih omrežij 

se zmanjšajo investicijski cikli in s tem zviša ekonomičnost 

ponujanja komunikacijskih storitev. 
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