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Abstract

Optical fibre networks offer low-loss high-bandwidth communication routes. But even more 
important for broadband communication, they offer an extra dimension for information trans
fer, namely the wavelength.
In point-to-point links, a multiple of the single-wavelength capacity can be realised, or a va
riety of concurrent signals with different format (such as analog CATV along with high
speed data).
The impact on multi-access networks, however, is more profound. Electronic multi-access 
networks for data transfer are limited in their capacity due to collisions which may occur 
between data packets injected at the various terminal nodes. Also the electronic processing in 
the routing nodes forms a bottleneck. In data communication networks, sophisticated proto
cols are needed to overcome the collision problems; the inherent speed limitations of these 
protocols form another bottleneck. In optical fibre multi-access networks, however, multiple 
mutually independent transparant communication routes may be set up at different wave
lengths. The wavelength-dimension offers an extra degree of freedom for data routing, be
sides the conventional dimensions of space and time. Thus the data collision problems can be 
significantly alleviated, as well as the protocol handling bottleneck. In short, multi
wavelength optical networking is a very promising technology for future broadband data 
communication networks.
An overview will be presented of the principles and techniques of multi-wavelength optical 
networking, and of a number of projects with various applications in the area of data com
munication and network reconfiguration, while touching upon the optical components needed 
for multi-wavelength routing and wavelength conversion.

1. Inleiding

De voor telecommunicatie toegepaste glasvezel bestaat uit 
twee delen: de mantel, en daarbinnen de kern. De mantel 
heeft een diameter van 125 jam, zo ongeveer de dikte van 
een mensenhaar. In de kern wordt het licht geleid. Deze 
kern heeft een afmeting van maar 8 pm voor een 
zogenaamde monomode vezel, tot 50 \m\ of meer voor 
multimode vezels. De demping is sterk afhankelijk van de 
golflengte van het gebruikte licht (zie figuur 1). 
Oorspronkelijk waren alleen lichtbronnen in het nabije 
infrarood beschikbaar, rond een golflengte van 830 nm, 
waar de demping zo'n 3 dB/km is. Door over te gaan op 
grotere golflengten, naar 1300 en later 1550 nm, is de 
demping verlaagd tot minder dan 0.2 dB/km. Wanneer de

kernaffneting voldoende klein is, is bij deze grotere golf
lengten slechts één trillingsmodus van het licht mogelijk. 
In monomode vezels kunnen lichtpulsen zich 
daardoor tijdens hun voortplanting nauwelijks verbreden, 
zodat er zeer hoge bandbreedtes bereikt kunnen worden.
In het gebied rond een golflengte van 1300 nm is 
theoretisch een bandbreedte van ca. 8000 GHz 
beschikbaar, en in het 1500 nm gebied zelfs 10000 GHz, 
wat overeenkomt met een capaciteit van meer dan 100000 
niet-gecomprimeerde digitale TV kanalen, of meer dan 
150 miljoen telefoongesprekken!

De glasvezel biedt veel voordelen boven het 
koperdraadpaar en de coaxiale kabel. Zij heeft niet alleen 
veel minder demping en een veel grotere bandbreedte,
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maar is ook lichter in gewicht, dunner, en ongevoelig 
voor uitwendige storingsvelden. Bovendien is de 
grondstof voor de glasvezel kwarts, wat als zand 
ruimschoots in de wereld aanwezig is. Koper wordt 
daarentegen steeds schaarser en dus duurder. Door de 
geringe demping en pulsverbreding zijn in een lange 
glasvezelverbinding veel minder tussenversterkers nodig 
om het signaal te regenereren, wat ook de installatie en 
onderhoudskosten sterk verlaagt. In het lange-afstand net 
tussen telefooncentrales heeft de glasvezel de koperen 
coaxiale kabel dan ook al geheel verdrongen. In de nabije 
toekomst zal dit eveneens in de lokale netten gebeuren.

golflengte (nm)

Figuur 1. Demping en bandbreedte van een
monomode glasvezel

Wereldwijd groeit de omzet in glasvezelsystemen en 
-componenten hard, met meer dan 20% per jaar. In 1993 
was deze markt goed voor ruim 5 miljard dollar, en voor 
1998 wordt 14 miljard dollar voorspeld. De omzet in 
lokale netwerken groeit met 34% per jaar het sterkst, en 
overtrof in 1993 voor het eerst die in lange-afstand 
netwerken. Overigens vormen de glasvezelsystemen nog 
maar een klein deel van de totale wereldomzet van de 
informatie-industrie, die inclusief diensten in 1992 zo'n 
900 miljard dollar bedroeg, en in 1996 naar verwachting 
de 1400 miljard dollar zal overschrijden!

transmitter

$  =

fibre
receiver 

= $

Figuur 2 Direkte-detektie 
glasvezeltransmissiesysteem

2. Direkte-detektie glasvezeltransmissiesysternen

In zijn meest eenvoudige, punt-naar-punt, vorm bestaat 
een glasvezeltransmissieverbinding uit een optische 
zender, een glasvezelkabel en een optische ontvanger (zie 
figuur 2 ). In de optische zender wordt het aangeboden 
elektrische signaal door een laser diode (of LED) omgezet 
naar een lichtsignaal wat in intensiteit varieert. De 
glasvezel vervoert dit signaal over een flinke afstand naar 
de ontvanger, en daar vertaalt een fotodiode het weer 
terug naar het elektrische signaal.

De eerste veldproeven met zo'n direkte-detektie systeem 
werden in 1977 in Chicago gedaan, tussen drie 
kantoorgebouwen. In 1988 is de eerste optische 
transatlantische telefoonkabel in gebruik genomen, de 
TAT-8, met een overdrachtscapaciteit van tweemaal 280 
Mbit/s, goed voor 40000 simultane telefoongesprekken 
(m.b.v. Time Assignment Speech Interpolation, het 
opvullen van stiltes in een gesprek met aktieve delen van 
andere gesprekken). Sinds een aantal jaren worden vrijwel 
alle lange-afstand verbindingen tussen telefooncentrales 
met direkte-detektie systemen uitgevoerd. De hoogste 
snelheden daarbij zijn 2.5 Gbit/s, waarin de datastromen 
gemultiplexed worden volgens de synchrone digitale 
hiërarchie. Er is in de afgelopen jaren een geweldige 
vooruitgang geboekt in de capaciteit van 
glasvezelsystemen. Gemiddeld is sinds 1980 het produkt 
van signaalsnelheid en te overbruggen afstand met 70% 
per jaar toegenomen. Inmiddels is met behulp van 
optische versterkers al 100 Gbit/s gedemonstreerd over 
6300 km glasvezel!

Ook in het lokale net zal de glasvezel gaan doordringen. 
In Nederland worden de komende jaren 128 gemeenten 
met glasvezel voorzien. In het oosten van Duitsland 
zouden volgens plan voor eind 1995 1.2 miljoen
huishoudens op een gedeeltelijk glasvezelnet aangesloten 
zijn. Dit betekende een investering van maar liefst 65 
miljard mark. In de Verenigde Staten en in Japan bestaan 
ambitieuze plannen om rond 2020 ieder huishouden 
aangesloten te hebben op een glasvezel.

Met de recent ontwikkelde zeer goed lineaire laser diodes 
is tevens voor analoge signalen de glasvezel sterk in 
opkomst. In kabeltelevisienetten zijn in de hogere 
netvlakken glasvezelsystemen al goedkoper en beter dan 
coaxiale kabelsystemen met hun grote aantallen 
tussenversterkers. Binnenkort zal ook voor kabeltelevisie 
de glasvezel verder doordringen naar het huis van de 
consument.

3. Optische versterkers

Het bereik van een glasvezelsysteem kan fors vergroot 
worden door optische versterkers in te zetten. Deze 
versterken de intensiteit van een optisch signaal
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rechtstreeks, zonder het signaal eerst te converteren naar 
een elektrisch signaal. Daardoor zijn zij universeel 
bruikbaar, in zowel digitale als analoge systemen, van 
lage tot zeer hoge signaalfrekwenties.

signal
in

fibre erbium-doped (optical
coupler fibre isolator)

pump
laser

signal
out

Figuur 3. Erbium-gedoteerde glasvezdversterker

De erbium-gedoteerde glasvezdversterker maakt gebruik 
van de lichtversterkende eigenschappen van het zeldzame 
materiaal erbium, ondergebracht in een glasvezel (zie 
Figuur 3). Dit is een vrijwel perfekte versterker: hij is 
simpel van opbouw, heeft een breed werkvenster van zo'n 
30 nm in het 1550 nm gebied, een hoog
uitgangsvermogen, een laag ruisgetal en lage
koppelverliezen. Hoewel hij pas een paar jaar geleden in 
de researchlaboratoria ontdekt is, wordt hij nu al door 
vele fabrikanten op de markt gebracht.
In juni 1993 is de erbium-gedoteerde glasvezel versterker 
voor het eerst toegepast in een operationele verbinding, 
met 1.7 Gbit/s verkeer, in Californië. De recente 
generatie transoceanische kabels (TAT-12, TPC-5),
geïnstalleerd in 1995, gebruikt optische versterkers, en 
vervoert verkeer op 5 Gbit/s.
Met een glasvezelversterker kunnen optische signalen 
over veel netwerk-vertakkingen verdeeld worden. Zo 
worden bijvoorbeeld in de nieuwe netwerken in Duitsland 
vele versterkers geplaatst om analoge 
kabeltelevisiesignalen over duizenden abonnees te 
verdelen.

De hoge vermogens uit een glasvezelversterker kunnen 
niet-lineaire effekten veroorzaken in de transmissievezel. 
Door hiermee de reguliere pulsverbreding te compenseren 
ontstaan solitonpulsen, die over praktisch onbegrensde 
afstanden, tientallen miljoenen kilometers, enorme 
datasnelheden kunnen overbrengen.

De glasvezelversterker zal de conventionele 
tussenversterkers in digitale en analoge systemen gaan 
verdringen, en is de belangrijkste doorbraak in de 
optische communicatie van de laatste jaren.

Ook halfgeleider optische versterkers zijn door hun 
compacte struktuur aantrekkelijk; zij halen echter nog niet 
dezelfde hoge prestaties als de erbium-gedoteerde 
vezelversterkers. In het 1.3 |am golflengtevenster echter

kunnen zij een goed alternatief zijn voor de nog niet echt 
uit de research-fase zijnde praseodymium- (of 
neodymium-) gedoteerde fluoride glasvezelversterker.

In planaire glassubstraten kunnen optisch versterkende 
golfgeleiders op een kosten-effektieve wijze geïntegreerd 
worden met andere funkties. Figuur 4 schetst als 
voorbeeld een verliesvrije splitter, waarin een 
versterkende golfgeleider de verdeelverliezen compenseert 
[1].

signal in 

pump in

signals out

Figuur 4. Planaire in glas geïntegreerde verliesvrije 
optische vermogensverdeler

4. Meergolflengten-systemen

De maximale overdrachtssnelheid van een systeem wat 
licht van één golflengte gebruikt wordt begrensd door de 
elektronika van de zender en de ontvanger, en ligt 
momenteel rond 40 Gbit/s. Dit komt overeen met het 12 
maal overzenden van de inhoud van alle 32 delen van de 
Encyclopaedia Brittanica binnen 1 seconde! Toch wordt 
met deze snelheden nog maar een heel klein deel van de 
capaciteit van de glasvezel benut, die immers 
tienduizenden Gbit/s bedraagt. Deze capaciteit kan pas 
volledig ontsloten worden als we de extra dimensie 
benutten van het licht, namelijk de golflengte. We kunnen 
informatie via meerdere golflengtes door een glasvezel 
sturen, en zo de glasvezel als het ware uitbreiden van een 
enkelbaans verkeersweg tot een autosnelweg met 
meerdere gescheiden rijbanen (zie Figuur 5). En net 
zoals in het dagelijks wegverkeer wordt dan de 
doorstroom van het dataverkeer sterk vergroot. Ook kan 
gemakkelijker verkeer van de grote route afgehaald 
worden, of toegevoegd worden, in de zogenaamde 
add/drop knooppunten. De golflengtekanalen zijn immers 
onderling onafhankelijk, en kunnen ieder heel 
verschillende typen signaalverkeer vervoeren.

Direkte-detektie systemen zijn met extra voorzieningen in
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staat om signalen van verschillende golflengten te 
combineren en weer te scheiden. Diverse typen optische 
filters komen hiervoor in aanmerking, zoals selektieve 
glasvezelkoppelaars, meerlaags dielektrische filters, en

transm itters receivers

Figuur 5. Overdrachtssysteem met meerdere golflengten

geïntegreerde tralies. Een golflengten-router, zoals 
weergegeven in Figuur 6, is geschikt voor planaire 
integratie, en verdeelt de via een poort binnenkomende 
golflengten over de uitgaande poorten. De werking is 
equivalent met die van een phased array uit de 
antemietheorie; wanneer dezelfde golflengten via een 
andere ingangspoort toegevoerd worden, volgt hun positie 
aan de uitgangspoorten door cyclische verwisseling van 
de situatie die ontstaat bij lancering aan de eerstgenoemde 
ingangspoort. Er kunnen (eventueel door meerdere filters 
te combineren) zo'n 30 tot 60 golflengten ondergebracht 
worden in het werkvenster van de populaire erbium- 
gedoteerde glasvezelversterker. Maar er zijn tot nu toe 
nog geen filters die snel over dit hele venster afstembaar 
zijn.

Figuur 6. Geïntegreerde golflengten-router

Uiteraard moeten de laser diodes in zo'n dicht gestapeld 
meergolflengten-systeem een smal optisch spektrum 
bezitten, en doorgaans verstembaar zijn. Distributed 
Feed-Back (DFB) en Distributed Bragg Reflector (DBR) 
lasers zijn hiervoor de aangewezen componenten. Deze

lenen zich naast amplitude-modulatie ook goed voor 
frekwentie-modulatie, wat bijzonder compacte spektra 
oplevert. Meerdere golflengten tegelijk kunnen 
gegenereerd worden door een array van DFB of DBR 
lasers (zie Figuur 7, uit [2]).

Figuur 7. Meergolflengten-laserarray

Door gebruik van meerdere golflengtes en optische 
glasvezelversterkers kunnen zeer hoge datatransport- 
capaciteiten over transoceanische afstanden gerealiseerd 
worden. Figuur 8 schetst een laboratoriumexperiment 
waarbij 100 Gbit/s overgedragen wordt over 6300 km 
glasvezel met geringe dispersie (in een recirculerende 
lus), door middel van 20 golflengtes in het 1.5 qm 
golflengte venster, gespatieerd met 0.6 nm, die elk 5 
Gbit/s vervoeren [3]. De geringe versterkingsvariaties (als 
funktie van de golflengte) in de gebruikte optische 
glasvezelversterkers worden gecompenseerd met optische 
equaliser filters.

Dispersion Equaizing 
Fiber

SM Fiber

Figuur 8. 100 Gbit/s WDM transmission over 6300 km 
fiber (met 20 golflengtes, elk 5 Gbit/s)
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5. Schakelen van signalen in meerdere dimensies

Niet alleen in de overdracht van signalen, maar ook in het 
schakelen ervan biedt de golflengte-dimensie een 
belangrijke uitbreiding van de netwerkmogelijkheden. In 
elektrische systemen kan een signaalpakket geschakeld 
worden in de tijd en in de ruimte. In optische netwerken 
komt daar een derde dimensie bij, de golflengte (zie 
Figuur 9 en [4]). Analoog met het wegverkeer hebben we 
nu een meerbaans snelweg waarop men van rijstrook kan 
wisselen om elkaar te passeren en in of uit te voegen, in 
plaats van een eenbaans weg met vluchthavens en 
kruispunten. Zo wordt het schakelen in de tijd ontlast, en 
wordt de doorstroomsnelheid van data vergroot omdat er 
minder geheugens nodig zijn. Bovendien is optisch 
schakelen in de tijd moeilijk, daar lichtpulsen zich niet 
eenvoudig in een geheugen laten opslaan. Door middel 
van geavanceerde glasvezelring-configuraties zijn in het 
laboratorium pas de eerste aanzetten tot optische 
geheugens gerealiseerd (zie figuur 10); zo zijn 
opslagtijden van 350 ms gerealiseerd in een fiberring met 
optische halfgeleiderversterker [5].

wavelength
channel

Figuur 9. Schakelen van een signaalpakket in de 
dimensies ruimte, tijd en golflengte

Figuur 10. Fiberring als optisch geheugen

6. Meerpuntsnetwerken met meerdere golflengten

Vanwege de hoge kosten van informatie-bereiding en - 
opslag, en het toenemend belang om informatie snel 
beschikbaar te hebben (denk bijvoorbeeld aan de valuta- 
en effectenhandel), is er een trend om informatie op een 
beperkt aantal plaatsen te concentreren, en van daaruit via 
netwerkverbindingen op vele plaatsen te bewerken. Zo 
moeten Local Area Networks (LANs) binnen 
kantorencomplexen veel informatie met hoge snelheid en 
zo betrouwbaar mogelijk tussen werkstations en 
databanken vervoeren. Soortgelijke wensen gelden voor 
geografisch grotere netwerken, zoals Metropolitan Area 
Networks (MANs) en Wide Area Networks (WANs). 
Wanneer deze netwerken elektrisch uitgevoerd worden, 
zijn er complexe protocollen nodig om te voorkomen dat 
de informatiepakketten in het netwerk met elkaar in 
botsing komen en elkaar verminken. Botsingen tussen 
pakketten worden steeds ernstiger naarmate de 
datasnelheden hoger worden en de netwerken 
uitgestrekter; zo zijn er in een netwerk met 2.5 Gbit/s en 
een lengte van 10 km maar liefst 125000 informatiebits 
onderweg, die bij een botsing opnieuw verzonden moeten 
worden. De toegangsprotocollen vergen rekentijd, en 
drukken daardoor behoorlijk de informatie- 
uitwisselingssnelheid in het netwerk.
Binnen de vakgroep TIOS (Tele-Informatica en Open 
Systemen) aan de Universiteit Twente is het onderzoek 
gericht op het optimaal gebruik maken van glasvezels in 
deze netwerken. Onze bijzondere belangstelling gaat uit 
naar de extra dimensie die de glasvezel ons biedt, 
namelijk het gebruik van meerdere golflengten. Ieder 
golflengte-kanaal is immers onafhankelijk van de andere, 
en is te gebruiken om een verbinding in het netwerk op te 
zetten. Zo kunnen de informatiestromen via elk van deze 
verbindingen niet langer met elkaar in botsing komen, 
waardoor de toegangsprotocollen tot het netwerk 
eenvoudig mogen zijn. We vergroten dus de capaciteit en 
de eenvoud van optische netwerken sterk door 
golflengten-multiplexing.

Figuur 11. Single-hop netwerk met golflengte-selektie bij
de gebruikers
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Een voorbeeld van een mcergolflengten-netwerk dat 
geschikt is voor het leggen van snel veranderende 
verbindingen tussen onderling niet ver verspreide 
gebruikers, is het single-bop stervormige netwerk (zie 
figuur 11). Elke gebruiker is met het centrale knooppunt 
verbonden, waar alle signalen samen komen en weer 
verdeeld worden naar alle gebruikers. Via een 
afgesproken procedure kiest een gebruiker een bepaalde 
golflengte om informatie te verzenden naar een andere 
gebruiker, die zijn ontvanger afstemt op datzelfde 
golflengtekanaal. Zonder deze verbinding te hinderen kan 
tegelijkertijd een ander stel gebruikers onderling een 
verbinding opzetten op een andere golflengte. Een 
netwerk met veel aktieve gebruikers heeft veel 
verschillende golflengten nodig. Bovendien moeten deze 
verbindingen vaak veranderd worden, bijvoorbeeld in een 
netwerk waar een computer data van verschillende 
databases moet ophalen en wegschrijven. Er zijn dan zeer 
breed en snel verstembare laser diodes in de zenders en 
dito filters in de ontvangers nodig. Beide soorten 
componenten zijn niet of moeilijk te realiseren. In de 
vakgroep TIOS hebben we een nieuw concept ontwikkeld 
om deze tekortkomingen te omzeilen. Hierbij worden de 
golflengten van de zenders en die van de ontvangers in 
roulerende groepen ingedeeld, zodat iedere gebruiker met 
iedere andere gebruiker in contact kan komen, zelfs bij 
grote aantallen gebruikers. Het principe van dit CICA - 
Consecutive and lnterleaved Channel Allocation concept 
is weergegeven in figuur 12 (zie ook [6] ). De stapvormig 
verstembare ontvanger is op elegante wijze te realiseren 
met een tandem-schakeling van twee onderling iets in 
periodiciteit van hun doorlaatkam-curve verschillende 
Fabry-Pérot filters, waarvan er een verstembaar dient te 
zijn (zie [7]).

TX1 TX2 TX3 TXn
/------ v ------ V \  /  \

i  i  i ? i i i i

* X

RX1 RXp

Figuur 12. Het CICA concept: een beperkt golf- 
lengte-afstembereik per zender, en breed 
stapvormig afstembereik per ontvanger

knooppunt

gebruiker

Figuur 13. Multi-hop netwerk met golflengte-routering

Een multi-hop meergolflengten netwerk is geschikt bij 
grotere en sterk verschillende afstanden tussen de 
gebruikers (zie Figuur 13). Verbindingen lopen hierin 
over meerdere knooppunten, die de berichten afhankelijk 
van hun golflengte langs verschillende wegen sturen. Zo 
loopt een informatiepakket steeds via de meest efficiënte 
weg door het netwerk. Voor die wegen die elkaar niet 
overlappen kunnen dezelfde golflengtes gebruikt worden. 
Dit hergebruik beperkt het benodigde aantal verschillende 
golflengten. Ook kan een bericht in een knooppunt naar 
een andere golflengte gebracht worden met een optische 
converter; zo kunnen bij overgangen van een deel van het 
netwerk naar een ander deel de gebruikte golflengtes op 
elkaar afgestemd worden. Figuur 14 laat zien hoe aldus 
verschillende Local Area Networks middels meerdere 
golflengtes verbonden kunnen worden via het publieke 
transportnetwerk. Een belangrijke rol in multi-hop 
meergolflengten netwerken wordt vervuld door de 
golflengten add/drop knooppunten: hierin kan de
informatie op een of meerdere geselekteerde golflengten 
van de hoofdroute afgehaald worden of eraan toegevoegd 
worden. Middels een golflengten-router is deze funktie op 
elegante wijze te realiseren (zie figuur 15).

*-A1

Figuur 14. Meergolflengten-interconnectie van LAN's
en het transportnetwerk
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Figuur 15. Add/drop knooppunt in een meergolflengten
netwerk

Er is inmiddels veel vooruitgang geboekt in de technieken 
van golflengte-conversie middels signaalinjektie in laser 
diodes. Een experiment uitgevoerd bij de vakgroep TIOS 
van de Universiteit Twente is geschetst in Figuur 16; 
golflengte-conversie over 45 nm bij 2.5 Gbit/s 
signaalsnelheid met een multisectie laser diode is 
gerapporteerd in [8]. Een veelbelovende techniek is ook 
golflengte-conversie met behulp van verzadigde optische 
halfgeleiderversterkers (zie figuur 17, uit [9] ).

DFB laser 
>.2=1534 nm 
CQF61-D

signal in 
>.1=1561 nm PC

r

coupler

V

signal out 
^  A2'=1533 nmBPF

Figuur 16 Golflengte-conversie middels lichtinjektie in
een las er diode

k
Phase change in SOA

O u tp u t power

In p u t signal power

Figuur 17, Golflengte-converter (optische halfgeleiderver
sterkers in een Mach-Zehnder of Michelson 
configuratie)

Het routeren van signalen op basis van hun golflengte 
biedt ook interessante mogelijkheden voor het creëren van 
breedbandige aansluitingen in het lokale abomieenetwerk. 
Figuur 18 illustreert hoe een golflengte-router vanuit een 
hoofdstation (CO, Central Office) iedere optische 
abonnee-aansluiting (ONU, Optical NetWork Unit) met 
een specifieke golflengte bedient [10]. Het vanuit de CO 
naar de ONU verzonden licht wordt door remodulatie 
door een externe optische modulator M in de ONU 
hergebruikt voor de communicatie van ONU naar CO; 
aldus wordt een laserdiode met een specifieke golflengte 
in de ONU uitgespaard.

Figuur 18. Golflengte-routering in het lokale
abonneenet.
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Een andere interessante mogelijkheid is om de golflengte- 
selektie niet in het netwerk zelf uit te voeren, maar bij de 
ONU zelf. Door deze selektie vanuit het hoofdstation uit 
te voeren, kan de netwerkbeheerder zelf beslissen welke 
ONU’s hij met welke golflengtes wil bedienen, en aldus 
zelf zijn netwerk configureren. Dit kan zonder de fysieke 
vezelaansluitingen in het netwerk te veranderen, zodat hij 
snel op zich wijzigende verkeerscondities kan inspelen.

In het Europese ACTS projekt TOBASCO (“Towards 
Broadband Access Systems for CATV Optical networks”) 
wordt onderzocht hoe middels golflengten-multiplexing 
technieken breedbandige interactieve diensten in de

toepassing van optische glasvezelversterkers een wijd 
vertakt netwerk mogelijk wordt, is geschetst in figuur 19; 
dit soort netwerken is o.a. in het oosten van Duitsland 
onlangs geïnstalleerd.

Recent zijn technieken in de markt gebracht om de CATV 
abonnee ook beperkte interactieve diensten aan te bieden, 
zoals telefonie, smalband ISDN, video-on-demand, etc. 
De grote aantallen abonnees die vanuit een CATV 
hoofdstation bediend moeten worden, laten echter niet toe
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Figuur 19. CATV glasvezel-coax distributienetwerk (met optische versterkers, OA)

uitgestrekte CATV abonnee-aansluitnetten ingevoerd 
kunnen worden [11] [12] . Doorgaans worden grote 
aantallen abonnees (>  2000) vanuit een hoofdstation 
voorzien van breedband distributieve diensten. In deze 
CATV netwerken is het laatste deel van het abonnee- 
aansluitnetwerk gebaseerd op coaxiale kabel; in de hogere 
delen wordt steeds meer glasvezel ingevoerd. Een modem 
glasvezel-coax CATV distributienetwerk, waar door

om elke abonnee breedbandige interactieve diensten te 
bieden, vanwege de beperkte addresseringscapaciteit van 
TDMA (Time Division Multiple Access) technieken. In 
het TOBASCO projekt worden nu meerdere golflengten 
ingevoerd voor het transport van de breedbandige 
interactieve diensten, waarbij elke golflengte een deel van 
de abonnees voor zijn rekening kan nemen, en wel een zo 
groot deel dat het nog binnen de mogelijkheden van 
TDMA past. De netwerkarchitectuur wordt gegeven in 
Figuur 20.
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Figuur 20, Golflengte-selektie bij de ONU
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Transport van het analoge CATV signaal blijft 
plaatsvinden op golflengte V  gelegen in het venster 
1550-1560 nm waar erbium-doped fibre amplifiers een 
hoog uitgangsvermogen kunnen paren aan een laag 
ruisgetal. Door middel van een kleurenmultiplexer 
(WDM, wavelength division multiplexer) worden nu 
echter in het headend breedband interactieve diensten 
(BB-IS, broadband interactive services) toegevoegd op 
een aantal golflengtes, en wel voor iedere groep ONU’s 
op een eigen golflengte. Er worden 8 golflengtes 
gebruikt, 4 voor downstream (headend naar ONU) en 4 
voor upstream; deze golflengtes zijn verschillend en 
interleaved gepositioneerd om storing door overspraak 
t.g.v. onvermijdelijke optische reflekties in het netwerk 
zoveel mogelijk te reduceren. De spatiëring tussen de 
goflengtes die dezelfde kant op gaan is 200 GHz, en 
tussen tegengesteld reizende golflengtes 100 GHz; dit is 
in lijn met standaardisatie-aanbevelingen in 
meergolflengten-netwerken. Een schets van de golflengte- 
allocatie is gegeven in figuur 21.
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Figuur 22. Netwerk-herconfiguratie door 
golflengte-switching in de ONU’s

De TOBASCO netwerkarchitectuur maakt een geleidelijke 
evolutie mogelijk van een zuiver distributief CATV 
netwerk (zoals in figuur 19) naar een flexibel 
configureerbaar netwerk dat CATV plus breedband 
interactieve diensten aan vele gebruikers biedt (zoals in 
figuur 20). Er kunnen namelijk tegelijkertijd diverse 
typen ONU in het netwerk opgenomen zijn, zoals 
weergegeven in figuur 23: ONU’s die alleen de 
distributieve CATV diensten ondersteunen (optie 0), 
ONU’s die een groep gebruikers met een stabiel 
interactief verkeerspatroon bedienen (en die dus niet 
netwerkreconfiguratie vereisen, en daarmee een vaste 
golflengte kunnen houden; optie 1), en ONU’s die 
gebruikers met een flexibel interactief verkeerspatroon 
bedienen (en waarvoor netwerkreconfiguratie regelmatig 
vereist is; optie 2).

Figuur 21. Golflengten-allocatie in het TOBASCO
systeem

Doordat de netwerkbeheerder nu vanuit het hoofdstation 
per ONU de golflengte kan instellen waarmee hij deze 
ONU met interactieve diensten voorziet, kan hij naar 
behoefte de virtuele topologie van het netwerk instellen 
zonder de fysieke topologie te wijzigen. Figuur illustreert 
hoe hij aldus de verkeerscapaciteit optimaal kan verdelen 
over de ONU’s. Zo wordt het mogelijk om het totale 
netwerk op een flexibele wijze te “cellulariseren”. 
Doordat elke ONU dus ook via andere golflengtes te 
bereiken is, voorziet het systeem tevens in enige 
redundantie van apparatuur in het hoofdstation en in de 
ONU’s, wat de beschikbaarheid van de interactieve 
diensten verhoogt.

7. Conclusies

In volledig optische netwerken blijft door het hele 
netwerk heen het bericht in het optische domein. Aldus 
worden de snelheidsbeperkingen die elektronika in de 
knooppunten zou opleggen vermeden. Door gebruik te 
maken van de extra dimensie die optische communicatie 
biedt, namelijk de golflengte, zijn zeer krachtige en 
veelzijdige communicatienetwerken mogelijk. Simpelere 
en daarmee snellere toegangsprotocollen kunnen worden 
gebruikt, daar er vele onafhankelijke communicatieroutes, 
ieder met zijn eigen golflengte, tegelijkertijd opgezet 
kunnen worden. Sleutelcomponenten hierbij zijn optische 
geïntegreerde circuits voor selektieve generatie, routering 
en detektie van een of meerdere golflengten, en 
breedbandige optische versterkers. Deze maken de 
realisatie mogelijk van wijd vertakte netwerken, die een 
hoge transportcapaciteit paren aan een grote mate van 
flexibiliteit voor de routering van informatie. Zowel in 
netwerken voor informatie-transport over grote afstanden
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als in lokale abonneenetwerken worden aldus grote 
voordelen bereikt. Zo kunnen CATV netwerken middels 
golflengte-multiplexing technieken evolueren tot 
netwerken die naast distributieve ook breedbandige 
interactieve diensten leveren aan grote aantallen abonnees; 
dit is onderwerp van het Europese ACTS projekt 
TOBASCO - Towards Broadband Access Systems for 
CATV Optical networks.
Golflengte-multiplexing werpt hiermee een nieuw licht op 
de al zo krachtige optische communicatie.
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