ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ
"ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

-

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998

ΘΕΜΑ: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΕΓΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΑΒΡ ΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ, Επικ. Καθ/τής ΕΜΠ, Ε ρευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών ΕΜΠ

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1998

Τεχνολογία Φωτονικών Επικοινωνιών
Η. Αβραμόπουλος
Εργαστήρ ιο Φωτονικών Επικοινωνιών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίληψη
Η φωτονική τεχνολογία φνωρίζει ξαχωριστή άνθιση στην αγορά. Τα δίκτυα οπτικών ινών
εξαπλώνονται σε όλον το κόσμο. Οι προσπάθειες για αξιοποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης με
διάφορες τεχνικές, ΑΤΜ,

Spread Spectrum

έχει φτάσει στα φυσικά όρια του μέσου. Η οπτική ίνα

παρέχει ένα πραγματικά τεράστιο , αναξιοποίητο εύρος ζώνης. Σήμερα γίνονται προσπάθειες να
αναπτυχθεί ένα νέο δίκτυο, αμιγώς οπτικό , καθώς τα ηλεκτρονικά αδυνατούν να ανέβουν σε
ταχύτητες πάνω από

2.5 Gbs.

Νέες εταιρείες εμφανίζονται στην αγορά και τα τηλεπικοινωνιακά

προϊόντα τους, φωτονικές εφαρμογές, υπερτερούν ακόμα και σε εκείνα ετειρειών κολοσσών.

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε μία περίοδος σημαντικότατη γιά την τεχνολογία των φωτονικών
συστημάτων . Ο λόγος δεν ήταν τόσο τα εντυπωσιακότατα πειραματικά αποτελέσματα από πλευράς
επιδόσεων που ανακοινωθήκαν από σειρά ερευνητικών ομάδων. Η τελευταία περίοδος υπήρξε
σημαντική, γιατί η φωτονική τεχνολογία των οπτικών ινών και των ημιαγωγών μπαίνει ταχύτατα
στα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών ανά το κόσμο , με τόπο ώστε τα φωτονικά δίκτυα
οπτικών ινών να είναι μία πρακτική πραγματικότητα.

Το ότι βεβαίως η οπτική ίνα αποτελεί ιδανικό μέσο μετάδοσης, με πολύ χαμηλές απώλεις σε
μεγάλο εύρος φάσματος, έχει αναγνωριστεί εδώ και
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χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν

εγκατασταθεί εκατομμύρια χιλιόμετρα οπτικής ίνας ανά το κόσμο γιά τηλεπικοινωνιακή χρήση. Εξ
ίσου αναγνωρισμένο είναι επίσης το γεγονός ότι το εύρος φάσματος και κατά συνέπεια η

χωρητικότητα μεταφοράς των εγκατεστημένων οπτικών ινών, υπο-χρησιμοποιείται κατά

μεγέθους. Το σημαντικό νέο είναι ότι η τεχνική πολυπλεξίας μήκους κύματος
dίνίsίοη

multiplexing),

4 τάξεις
(WDM-wavelength

έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να κάνουν χρήση

πολααπλασιατικά της χωρητικότητας σε κάθε ζεύγος οπτικών ινών, με αμελητέο επιπλέον κόστος.
Αφ' ενός η τεράστια επιτυχία σε τεχνικό επίπεδο, των ερευνητικών ομάδων σε συστήματα
μεταφοράς οπτικών ινών και αφ ' ετέρου η εκρηκτικά αυξανόμενη ζήτηση εύρους φάσματος από

πλευράς συνδρομητών γιά πράδειγμα γιά υπηρεσίες μέσω ίntemet, άλλαξε άρδην το στρατηγικό
σχεδιασμό δικτύων των τηλεπικοινωνιακών φορέων. Κάθε μεγάλος τηλεπικοινωνιακός φορέας
παροχής υπηρεσιών στις ΗΠΑ και οι περισσότεροι στην Ευρώπη και Απω Ανατολή , επενδύουν

ραγδαία σε επίγεια συστήματα μετάδοσης

WDM.

Αντίστοιχα υποθαλάσσια συστήματα μετάδοσης

που συνδέουν τις ηπείρους, έχουν ήδη εγκατασταθεί η

βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο

υλοποίησης . Η μορφή που έχει αρχίσει να παίρνει η τηλεπικοινωνιακή υποδομή των οπτικών ινών,
έχει πλέον ξεπε ράσει το στάδιο των απλών ζεύξεων

WDM

που διασυνδέονται ηλεκτρονικά. Τα

αμιγώς οπτικά δίκτυα στα οποία η δρομολόγηση του σήματος γίνεται μέσω του μήκους κύματος

είναι πλέον πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο κόστος στην υλοποίηση ενός δικτύου οπτικών ινών .
προέρχεται από την εγ κατάσταση της ίνας και από τις ηλεκτρονικές διατάξεις αναγέννησης. Η
δυνατότητα που παρέχε ι η τεχνική

WDM

γιά επαναχρησιμοποίηση του ίδιου ζεύγους ινών γιά

περισσότερα από ένα μήκη κύματος και κατά συνέπεια το πολλαπλασιασμό της χωρητικότητας του
δ ικτύου. κάνει το κόστος της χρήσης της υποδομής από ένα τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα αμελητέο.
Οπως αναφέρθηκε η ευρεία εισαγωγή της τεχνικής

WDM ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα
(i nterexchange trunks) και ακολούθησαν οι ζεύξεις
(local exchange trunks). Υποθαλάσσια συστήματα μετάδοσης WDM

στις πλέον επιβαρυνμένες ζεύξε ις κορμού
κορμού του τοπικού δικτύου

αναπτύχθηκαν και εγκαταστάθηκαν παράλληλα με τα δύο προηγούμενα. Η τεχνολογία που έφτασε
στο σημείο ω ρίμανσης και που έκανε όλη αυτή την επανάσταση του

WDM

δυνατή , ήταν η

τεχνολογία των οπτικών ενισχυτών , με ευρύ φάσμα κέ ρδους .

2.

Οπτικοί Ενισχυτές

Η μετάδοση οπτικού σήματος σε οπτικές ίνες στο εγγύς υπέρυθρο, επηρρεάζεται από δύο

χαρακτηριστικά των ινών, απώλεια και διασπορά. Η απώλεια οφείλεται σε απορρόφηση του
γυαλιού και κατά συνέπε ια σε μείωση της έντασης της ισχύος του οπτικού σήματος. Η διασπορά
έχει

σαν

αποτέλεσμα

κωδικοποιηθεί

η

την

χρονική

δ ιεύρυνση

πληροφορία γ ιά τη

των

μετάδοσης

οπτικών

της.

Η

παλμών

διασπορά

στους

είναι

οποίους

αποτέλεσμα

έχει
της

δ ιαφορετικής ταχύτητας μετάδοσης διαφορετικών μηκών κύματος στο γυαλί. Οι δύο αυτοί
παράγοντες καθορίζουν το όριο απόστασης και ρυθμού μετάδοσης στα οποία μπορεί το οπτικό

σήμα να μεταδοθεί χωρίς σφάλματα. Στη περίπτωση μετάδοσης του οπτικού σήματος στο τρίτο
τηλεπικοινωνιακό παράθυρο, δηλαδή γύρω στα
μικρότερη από

0.2 dB/km, που

1.55 μm , η απώλεια των οπτικών ινών είναι
100 km χωρίς σφάλματα.

ση μαίνει μετάδοση σε απόσταση περίπου

Η περιοδ ική αναγέννηση του οπτικού σήματος με τη περιοδική χρήση οπτικών ενισχητών, μπορεί
να εκατονταπλασιάσει το ανευ σφαλμάτων μέγιστο μήκος μετάδοσης.

Η αρχή λειτουργίας ενός οπτικού ενισχυτή είναι απλή και βασίζεται στην ύπαρξη ενός στο ιχείου
λεισερ χωρίς αντιχείο και ανατροφοδότηση. Η ενέργεια που αποθηκεύει ο ενισχυτής και αποδίδει
σαν κέρδος, προέρχεται από ένα εξωτερικό οπτικό η ηλεκτρικό σήμα και το οποίο απορροφάται
από το ενεργό υλικό. Γιά να γίνει ο οπτικός ενισχυτής πρακτικά υλοποιήσιμος, πρέπει να είναι

δυνατή η κατάλληλη επιλογή του ενεργού υλικού που παρέχει το κέρδος σε συνδυασμό με

κατάλληλες οπτικές πηγές γιά την άντληση του. Από τις διάφορες διατάξεις που έχουν κατά
καιρούς υλοποιηθεί σε ερευνητικά εργαστήρια, οι δύο τύποι οπτικών ενισχυτών που έχουν φτάσει

ωρίμανση είναι οι ενισχυτές οπτικών ινών εμπλουτισμένων με ιόντα ερ βίου και οπτικοί ενισχυτές
ημιαγωγών. Οι δύο αυτοί τύποι ενισχυτών έχουν πολύ διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
που

τους

καθ ιστούν

συμπληρωματικούς

στις

χρήσεις

τους

στα

οπτικά

δίκτυα.

Κοινά

χαρακτηριστκά και των δύο είναι το υψηλό κέρδος που παρέχουν (μεγαλύτερο από
μέχρι

40 dB)

και το ευρύ

Παρατηρήστε ότι το εύρος

20 dB και
εύ ρος φάσματος κέρδους ( μεγαλύτερο από 30 nm και μέχρ ι 70 nm).
φάσματος 1 nm αντιστοιχεί σε εύρος συχνότητας 125 GHz περίπου και

κατά συνέπεια οι ενισχυτές αυτοί μπορούν να δώσουν κέρδος σε φάσμα συχνότητας που πλησιάζει
τα

10 THz.

Ο πρώτος και πλέον διαδεδομένος τύπος οπτικού ενισχυτή χρησιμοποιεί σπάνιες γαίες σαν ενεργό,

στο ιχείο κέρδ9υς που στη περίπτωση των 1.55 μm είναι το έρβιο

(EDFA). Τα ιόντα του ερ βίου

έχουν εναποτεθεί στον πυρήνα ειδικά κατασκευασμένης οπτικής ίνας. Λόγω της χρήσης οπτικής
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ίνας γ ια τη κατασκευή τους και πέρα από το υψηλό κέρδος και ευρύ οπτικό φάσμα κέρδους που

παρουσιάζουν οι

EDF A's,

είνα ι πολύ εύκολα ολοκληρώσιμοι σε οπτικές διατάξεις ινών και

παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες εισόδου και χαμηλή ευαιασθησία στη πόλωση του σήματος
εισόδου. Επίσης λόγω του μεγάλου χρόνου ζω1iς των ιόντων στην άνω στοιβάδα, ο ι

παρουσιάζουν πολύ αργά μεταβαλλόμενη δυναμική του κέρδους (της τάξης των
σημαίνε ι ότι γ ιά σήμα διαμορφωμένο σε συχνότητα μεγαλύτερη των μερικών
πρακτικά το τηλεπικοινωνιακό σήμα), οι

EDF A's

kHz

EDFA's
ms). Αυτό

(όπως ε ίναι

παρουσιάζουν σταθερό κέρδος. Αποτέλεσμα

αυτού του γεγονότος είναι ότι οι

EDFA's είναι ιδανικοί ενισχυτές γιά τη πε ρίπτωση πολυπλεχίας
WDM, καθώς εμφανίζουν χαμηλό θόρυβο λόγω ύπαρξης άλλων καναλιών (saturation-induced
crosstalk, intermodulation distortion) . Οι EFDA's παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό από μήκη κύματος
γιά άντληση, μεταξύ των οποίων και στα 980 nm και l 480 nm όπου υπάρχουν δίοδοι λειζερ
μεγάλης ισχύος γ ιά άντληση.
Θα είναι δίκαιο να πούμε εδώ, ότι η μόνη , πλέον σημαντική επιτυχία της ερευνητικής κοινότητας
που ασχολείται με τη φωτονική τεχνολογία τα τελευταία
τηλεπικοινωνιακών φορέων, ήταν η επίδειξη του
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EDFA.

χρόνια και που άλλαξε τη λογική των

Απόδειξη της επιτυχίας και του εύ ρους

φάσματος αναγκών που μπορεί να καλύψει αυτός ο ενισχυτής, είναι ότι όλη η έρευνα και η
ανάπτυξη γ ιά να φτάσει ο

EDF Α

από το εργαστήριο, σε επίπεδο δοκιμασμένου και με αξιοπιστία

προιόντος χρειάστηκε λιγότερο από

6 χρόνια.

Σε αυτό το σημείο θα πρ έπει να πούμε ότι η επιτυχία

της κατασκεύης των πρώτων πρακτικών ινών ερβίου
πανεπιστήμιο

(το

πανεπιστήμιο

του

Southampton)

δραστηριότητα και όχι σε ερευνητικά κέντρα εταιρειών. Ο

θα πρέπει να

καταχωρυθεί σε ένα

μετά

από

μακρόχρονη

ερευνητική

EDF Α

είναι ένα παράδειγμα του είδους

της έρευνας που πρέπει να επιτελούν τα ακαδημαικά ιδρύματα και γιά την οποία θα πρέπει να
έχουν κρατική υποστήριξη. Η έρευνα αυτή πρέπει να είναι εφαρ μόσιμη , με μεγάλο δείκτη
απολαβής αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει ρίσκο κια μεγάλο χρονικό ορίζοντα εκπόνησης, ώστε να
μην τυγχάνει του ενδιαφέροντος και της χρηματοδότησης από τα ε ρευνητικά κέντρα εταιρειών .

Ο δεύτερος τύπος ενισχυτή είναι ο οπτικός ενισχυτής ημιαγωγού

SOA's

είναι κράμα των στοιχείων του

group III-V,

(SOA).

Το ενεργό υλικό στους

δηλαδή φώσφορος, γάλλιο , αρσενικό και ίνδιο.

Η κατασκευή αυτών των ενισχυτών ακολουθεί τη τεχνική κατασκευής των διόδων λεισερ
ημιαγωγού με τη δ ιαφορά ότι οι όψεις στις οποίες συζεύγεται το φώς, πρέπει να καλυφθούν με
αντι-ανακλαστική επίστρωση, ώστε να αποφευχθεί η ταλάντωση του ενισχυτή. Η άντηληση των

SOA

γίνεται απευθείας με

dc

ρεύμα και γιά το λόγο αυτό οι ενισχυτές αυτοί παρουσιάζουν υψηλό

λόγο μεταροπής ηλεκτρονίων σε φωτόνια και κατά συνέπεια μεγάλη αποδοτικότητα. Δεδομένης
της κατασκευής τους με στοιχεία

III-V,

έχουν μικρές διαστάσεις και η ολοκλήρωση τους σε

αμιγώς οπτικά κυκλώματα είναι εύ κολη. Αντίστοιχα οι

SOA

έχουν πολύ μικρό χρόνο ανάκτησης

κέρδους και κατά συνέπεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ταχύς δ ιακόπτες σε μήτρες οπτικών
δρομολογητών.

3.

Αρχιστεκονική

Για δεκαετιες το

WDM
TDM

ήταν η πλέον βασική τεχνική για την αύξηση της χωρητικότητας των

τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ξαφνικά στα τελευταία δύο χρόνια το

WDM,

μια νέα τεχνική

πολυπλεξίας εμφανίστηκε. Πράγματι η νέα τεχνολογία αφομοιόθηκε γρήγορα από την αγορά και οι

πωλήσεις συστημάτων βασισμένα στην νέα αυτή τεχνική αυξήθηκαν ραγδαία. Στο άμεσο μέλλον
το

WDM

θα ωθήσει τα δίκτυα σε μια νέα εποχή που θα αποτελέσει την βάση ενός αμιγώς οπτικού

3

δικτύου. Οι δύο τεχνικές

TDM συμπληρώνουν βέλτιστα η μία την άλλη και σε καμία
Μετά το 1990, στα δίκτυα, το τηλεπικοιννωνιακό φορτίο αυξήθηκε

WDM,

περίπτωση δεν ανταγωνίζονται.

και

απότομα, καθώς πλέον εκτός από φωνή τα κυκλώματα μεταφέρουν δεδομένα, εικόνες, νideo και
ήχο (πολυμέσα) . Σε αυτό ακόμα συνέτεινε και η αλματώδης διάδοση του διαδικτύου. Ειδικά, ενώ
τα φωνητικά δεδομένα (κλασσική τηλεφωνία) αυξάνονται με ρυθμό

δεδομένων, συνολικά συμπεριλαμβανομένου συνδέσεων με

35%

8% το χρόνο, η μετάοση
Internet αυξάνεται κατά

στο

modem

το χρόνο. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν την αναμενόμενη πλέον συμφόρηση στις γραμμές

μεταφοράς και την άμεση ανάγκη για αναβάθμιση της χωρητικότητας τους.
Η δημιουργία νέων δικτύων οπτικών ινών, εκτός ότι θα έλυνε προσωρινά ίσως το πρόβλημα, είχε
κόστος

δυσανάλογα

μεγάλο.

Η

παραδοσιακή

αναβαθμίζοντας την μετάδοση των δεδομένων στα
όμως στα

1Ο Gbs

μέθοδος

2.5 Gbs

αύξησης

της

υλοποιήθηκε το

χωρητικότητας,

1991.

Η μετάβαση

προυποθέτει βελτίωση των ήδη υπάρχοντων δ ικτύων. Για παράδειγμα στις

ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων απαιτείται αντικατάσταση των, παλιάς τεχνολογίας, ινών με άλλες

που διατηρούν το σχήμα και τα χαρακτηριστικά των διαδιδόμενων παλμών.
Η τεχνολογία των

WDM

βασίζεται στην πολυπλεξία συχνότητας ή αντίστοιχα μήκους

κύματος. Οι διαθέσιμες συνδέσεις μεταξύ των κόμβων χρησιμοποιούν διαφορετικά μήκη κύματος
με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα η δ ιάδοση πολλών
μηκών κύματος πολλαπλάσιάζει αυτόματα την χωρητικότητα μιας ζεύξεις. Το
όμως την

ωρίμανση

της

φωτονικής τεχνολογίας

στα επιμέρους

δομικά

WDM

προϋποθέτει

στοιχεία.

Ηδή

οι

πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες που απαιτούνται καθώς και φίλτρα με μεγάλη διακριτική

ικανότητα συντελούν στην εύκολη αφομοίωση του

WDM,

με μεγάλο πλεονέκτημα το χαμηλό

κόστος και συνάμα την πολλαπλασιαστικότητα της χωρητικότητας της ζεύξης. Το

1995 η
Pirelli εφαρμίζει τη νέα τεχνολογία διαθέτοντας 4 κανάλια, ενώ η ΙΒΜ ήδη δοκίμαζε 20
διαφορετικά κανάλια. Σήμερα πολλές εταιρείες στην Αμερική δ ιαθέτουν δίκτυα 32 και 40
καναλιών . Κάθε κανάλι έχει ρυθμό μετάδοσης 2.5 Gbs. Ο συγκερασμός της WDM και TDM
πολυπλεξίας έχει ήδη ανεβάσει το ρυθμό μετάδοσης στα 1OGbs.
Η τεχνική

1994

και

στις υποθαλάσσιες ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων είχε δύο σημαντικά

WDM

πλεονεκτήματα. Πρώτα γιατί η χωρητικότητα μιας απλής ζεύξης αυξάνεται και δεύτερον γιατί οι

διαδ ικασ ίες δρομολόγησης γίνονται τώρα με μεγάλη ελαστικότητα. Και δύο αυτά γεγονότα
χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση παλιών υποθαλάσσιων ζεύξεων
σημείου προς σημείο και τη δημιουργία δικτύων υψηλής πολυπλοκότητας και ελαστικότητας στην
δ ιαχείριση. Τα δίκτυα αυτά έχουν βραχίονες σε διαφορετικά μήκη κύματος παρέχοντας πρόσβαση
και μεγάλη διασυνδεσιμότητα μεταξύ πολλών σημείων-χωρών και επιπλέον λειτουργούν σαν
εφεδρική δρομολόγηση σε περίπτωση που αποκοπεί κάποιο τμήμα του δ ικτύου. Η ανάγκη για
μόνιμη διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στα διάφορα κράτη οδήγησε στην κατασκευτή νέων δικτύων
με συμμετοχή πολλών εταιρειών και πολλών κρατών. Το

Flag Network

που ξεκινά από το

Ενωμένο Βασίλειο και μέσω της Μεσογείου καταλήγει στην Ιαπωνία ενώνει

χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα σε

16

σημεία. Λειτουργεό ήδη στα

δυνατότητα να μεταφέρει
Έχει συνολικό κόστος

120,000 ψηφιακά
1.500.000.000$.

Με την πρόσθεση

κυκλώματα των

64 Kbps

ενός επιπλέον μήκους κύματος στο

τηλεπικοινωνιακού φορτίου

που

σύστημα,

12 διαφορετικές
1Ο Gbps και έχει τη
ενσωματώνουν SDH.
η δρομολόγηση του

που μεταφέρει δεν περιορίζεται από τις φυσικές συνδέσεις οπτικών

ινών, αλλά χειρίζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Η λειτουργικότητα και η ελαστικότητα ενός
δικτύου

και

ιδαίτερα

των

υποθαλάσσιων

ζεύξεων

αυξάνεται

με

αποτέλεσμα

μεγαλύτερη

διασυνδεσιμότητα. Στις υποθαλάσσιες ζεύξεις υφίστανται φυσικοί περιορισμοί στον αριθμό των

ινών που μπορούν να ποντιστούν , του φυσικού δηλαδή στρώματος. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση η

4

εγκατάσταση νέων συνδέσεων σε συνδυασμό με ηλεκτροοπτικούς αναγεννητές σή ματος είναι

ιδιαίτερα δαπανηρή και αποτελει μόνο την τελευταία προσφυγή για την λύση του προβλήματος της
χωρητικότητας. Ακόμα και η συντήρηση στις υποθαλάσσιες ζεύξεις είναι ιδαίτερα δαπανηρή με

συνέπεια την χρησιμοποίηση αξιόπιστων δομικών στοιχείων. Τον Δεκέμβριο του
πιο φιλόδοξο δίκτυο οπτικών ινών
1 Ο 1 σημεία σύνδεσης σε
περ ιλαμβάνει

4 και 12
8.000.000.000 $.

74

Oxyzen.

Θα έχει συνολικό μήκος

16

κανάλια των

Στην Ευρώπη σήμερα, όπου τα συστ~1ματα
συστήματα

κα ι

SDH

l 58000 km

χώρες. Η τεχνολογία που θα χρησιμοπο ιηθεί είναι

ζευγάρια ινών με

SONET

PDH

lOGbps

1998

ξεκινάει το

και θα συνδέει

SDH-ATM.

Θα

το καθένα. Το κόστος είναι

χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από τα

(τα οποία προσφέρουν ενδογενή αναδιπλωσιμότητα και δεν είναι

τόσο ευάλωτα σε βλάβες γραμμών) , η εισαγωγή του

WDM

είναι αρκετά ελκυστική, δ ιότι

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα . Αυτά έχουν να κάνουν με:

Μεγάλη εξο ικονόμηση κόστους λόγω αποφυγής τοποθέτησης νέων ινών, μείωσης του αρ ιθμού
αναγενvητών

(PDH

κα ι

SDH), ορθολογικής

χρήσης των δικτύων ασφαλείας σε επίπεδο πελάτη

κ . α.

•

Απλοποίηση επιχειρισιακής διαχείρηση ς αστοχιών στο δίκτυο, μέσω αυτοματοπο ιημένης και
απο μακρυσμένης

Το

1997

(remote) διαχείρησης,

αποκατάστασης στο στρώμα της ίνας κ.α.

ήταν η χρονία κατά τ~1ν οποία σημειώθηκε «εξάντλη ση ίνας» (ο ι ήδη υπάρχουσες ίνες δεν

έφταναν να καλύψουν τη ζήτηση) . Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους μεγάλους Ευρωπαϊκούς

τηεπικοινωνιακούς οργανισμούς να στραφούν στο

WDM, ώστε

να μειώσουν το κόστος (σε σχέση

με την εναλλακτική λύση της τοποθέτησης νεάς ίνας), για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
Συγκεκριμένα:
Στην Αγγλία, η Brίt ish

Telecom

έχει ήδη τοποθετήσει δύο πιλοτικά συστήματα

χρησιμεύσουν ως πρόδρο μοι ενός εθνικού συστήματος
προμήθευσε η

Lucent,

το δεύτερο η

σχεδιασμένα γ ια λε ιτουργία

SDH όσο

και

PDH

Στη Φινλανδία, η

16

Ericsson.

WDM.

Τα συστήματα αυτά είναι

μηκών κύματος χ

2.44 Gb/s

WDM

που θα

Το πρώτο σύστημα το

point-to-point

και

με δυνατότητα σύνδεσης τόσο

συστημάτων πελατών.

Telecorn Finland

έχει παραγγείλει ένα πιλοτικό σύστημα

WDM

από την

Eήcsso n , μαζί με ένα SΝΜΡ-βασισμένο σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα θα συνδέει το

Ελσίνκι με την

Tarnpere,

σε μία απόσταση μεγαλύτερη από

ειδών την κίνηση, ειδικά σήματα

Στην Ισπανία, η

250 km

και θα μεταφέρει όλων των

SDH και ΑΤΜ.

Telefonica Spain έχει τοποθετήσει 4λ και

8λ

WDM

συστήματα της

Pirelli.

Με την προϋπόθεση ότι η οπτική τεχνολογία συνεχίσει να ωριμάζει με τον παρόντα ρυθμό,
αναμένονται οι ακόλουθες εξελίξε ις στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια:

1998-99:

1 6-32λ οπτικά προστατευμένοι δακτύλιοι που χρησιμοποιούν προεπιλεγμένα μήκη

κύματος ανάμεσα στους κόμβους.

2002: Fιι lly wavelength-reconfigurable optical self-healing
available for linking optical ήngs.

ήngs;

first cornmercally OXC

Γενικά η φωτον ική τεχνολογία ε ισέρχεται δυναμικά στο χώρο των τηλεπικο ινωνιών όσο ποτέ

άλλοτε. Έχουν προταθεί πολλές τοπολογ ίες οπτικών δικτύων εκ των οποίων ο οπτικός δκτύλιος
είναι ο πλέον προσφιλής. Η μετάδοση των δεδομένων είναι ψηφιακή . Για σχετικά μικρά δ ίκτυα

όπως πολλές φορές η καλωδιακή τηλεόραση η μετάδοση μπορεί να ε ίναι και αναλογ ική και αυτό
μονάχα για λόγους κόστους.
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