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Abstrakt: 

 Cílem této bakalářské práce je popsat funkci technologie WDM a přiblíţit její vyuţití v 

optických přístupových sítích, následně ji nasimulovat a porovnat výsledky z praktického 

měření. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. 

 V první kapitole jsou rozebrány stávající pasivní optické sítě a základní funkční 

komponenty, které jsou v těchto sítích pouţívány. 

 V kapitole druhé je popsána funkce WDM a nové komponenty, které jsou pro správnou 

funkci této technologie potřebné, jako je AWG, přeladitelné lasery, optické zdroje a přijímače. 

Také popisuji nové budoucí topologie, které by rozšířily vyuţití této technologie. 

 Třetí kapitola se zabývá simulací v prostředí Optiwave Optisystem, kde provádím 

simulaci WDM sítě a popisuji nastavení pouţitých součástek. 

 V poslední kapitole, v pořadí čtvrté, byly porovnány výsledky ze simulace a praktického 

měření. Také je zhodnoceno, jestli je simulace přínosem a jestli jsou její výsledky natolik 

přesné, aby mohly být povaţovány za konečné. 
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 The aim of this bachelor thesis is to describe the function of WDM technologies and 
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this network and compare the results from this simulation with those from practical 
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 In the first part I describe the existing passive optical access networks and basic 

functional components that are used in these networks. 

 In the second chapter I describe the new technology called WDM and the new 

components used for the proper function of this technology, such as an AWG, tunable lasers, 
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 The third chapter deals with the simulations in the Optiwave Optisystem where I simulate 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka Anglický význam Český význam 

10GEPON  10 Gigabit Ethernet Passive Optical 

Network 

10 Gigabitová ethernetová 

pasivní optická síť 

APD   Avalanche Photo-Diode Lavinová fotodioda 

AWG   Arrayed Waveguide Grating Vlnovody uspořádané do 

mříţky 

BER    Bit Error Rate Bitová chybovost 

CO   Central Office Centrální ústředna 

CW   Continuous Wave Kontinuální vláknový laser 

CWDM   Coarse Wavelength Division 

Multiplex 

Hrubý vlnový multiplex 

DBR   Distributes Bragg Reflector Laser s rozprostřenými 

Braggovými reflektory 

DFB    Distributed Feed Back Laserová dioda s rozprostřenou 

zpětnou vazbou 

DWA    Dynamic Wavelength Assignment Dynamické vlnové přiřazování 

DWDM   Dense Wavelength Division 

Multiplex 

Hustý vlnový multiplex 

EDFA   Erbium Doped Fiber Amplifier Erbiem dopovaný vláknový 

zesilovač 

EPON   Ethernet Passive Optical Network Ethernetová pasivní optická síť 

FDM    Space Division Multiplexing Multiplex s kmitočtovým 

dělením 

FP   Fabry Perot Fabry Perot 

FSR    Free Spectral Range Spektrální perioda filtru 

FTTA    Fibre to the Apartment Vlákno do bytu 



 
  

FTTA    Fibre to the Area Vlákno do oblastí 

FTTB    Fibre to the Building Vlákno k budově 

FTTC    Fibre to the Curb Vlákno k sídlišti 

FTTH   Fibre to the Home Vlákno do bytu 

FTTN    Fibre to the Node Vlákno do uzlu 

FTTO   Fibre to the Office Vlákno do kanceláře 

FTTR   Fibre to the Remote Vlákno do vzdáleného místa 

FTTS    Fibre to the Serving Area Vlákno do místa rozvodu 

FTTU    Fibre to the User Vlákno k uţivateli 

GEPON  Gigabit Ethernet Passive Optical 

Network 

Gigabitová ethernetová pasivní 

optická síť 

HD   High Digital Vysoké rozlišení 

IP-TV   Internet Protocol TV Internet protokol TV 

LED   Light-Emitting Diode Svítivá dioda 

LLID    Logical Link ID Identifikátor v záhlaví 

LR-PON  Long Reach Passive Optical Network Pasivní optická síť s dlouhým 

dosahem 

NRZ   Not Return to Zero Nevrací se k nule 

OA   Optical Amplifier Optický zesilovač 

OAN   Optical Access Network Optická přístupová síť 

OC   Optical Circulator Optický cirkulátor 

ODN   Optical Distribution Network Optická distribuční síť 

OLT   Optical Line Termination Optický linkový terminál 

ONT   Optical Network Termination Optický síťový terminál 

ONU   Optical Network Unit Optická síťová jednotka 

OSA   Optical Spectrum Analyzer Optický spektrometr 



 
  

PON   Passive Optical Network Pasivní optická síť 

PTM   Point-to-Multipoint Mnohabodový 

RSOA   Reflective Semiconductor Optical 

Amplifier 

Reflektivní polovodičový 

zesilovač 

SOA   Semiconductor Optical Amplifier Polovodičový zesilovač 

SPON   Super Passive Optical Network Super pasivní optická síť 

TDM    Time Division Multiplexing Časový multiplex 

WDM   Wavelength Division Multiplexing Vlnový multiplex 

XEPON  X Ethernet Passive Optical Network 10 Gigabitová ethernetová 

pasivní optická síť 
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Úvod 

 Během posledních několika let se nároky na rychlost internetu rapidně zvětšují, zejména 

pak v telekomunikačních aplikacích a datových přístupových sítí. 

 Důvodem je jednak zvyšující se počet uţivatelů internetu, jednak i velikost přenášených 

dat a zvětšující se nároky na rychlost jejich přenesení. Dalším důvodem zvětšujících se nároků 

je sledování různých pořadů online ve vysokém rozlišení – HD (High Digital), IPTV, kde je 

potřeba značné zvýšení bitrate. Dnešní metalické vedení přestává těmto poţadavkům stačit. 

A proto na řadu přicházejí optické přístupové sítě OAN (Optical Access Network). 

 Základem těchto optických sítí je, jak uţ napovídá název, optické vlákno (Optical Fiber). 

 Díky optice tu uţ nemluvíme o přenosové rychlosti v kB/s. Tyto rychlosti stačily 

v minulých letech. Nyní je třeba mluvit o rychlostech v řádech desítek a stovek MB/s a hlavně 

GB/s, a toto právě poskytuje OAN. 

 Rychlému rozvoji pasivních optických sítí (PON) však stále brání jejich náklady na 

vybudování potřebné optické infrastruktury a pořizovací náklady koncových optických zařízení. 

Kvůli jejich ceně se jejich rozšiřování, zejména v Evropě, děje stále pomalu. Dále tomu brání i 

neochota dominantních poskytovatelů telekomunikačních sluţeb. 

 Výhodou PON je, ţe obsahuje pouze pasivní prvky, které mají větší ţivotnost neţ prvky 

aktivní, proto se předpokládá, ţe pasivní optické sítě jsou mnohem spolehlivější. Další 

nespornou výhodou je, ţe pasivní prvky nepotřebují externí napájení. [1][2] 
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1 Teoretický rozbor stávajících pasivních optických 

sítí 

 

1.1 Pasivní optická síť 

 Jak jsem jiţ bylo zmíněno v úvodu, pasivní optická síť získala své jméno díky tomu, ţe 

vyuţívá jak optické kabely a součástky, tak i komponenty, které nepotřebují přísun elektrické 

energie. To znamená, ţe nevyuţívá různé aktivní zesilovací prvky a děliče výkonu. Vyuţívají 

tedy pasivních děličů, které umoţňují dělit signál mnoha uţivatelům bez vyuţití energie. Signál 

se většinou dělí na 16, 32, 64 nebo i aţ na 128 uţivatelů pro celkovou délku maximálně 20 km. 

Pasivní optické sítě mají výhodu oproti těm aktivním v tom, ţe jsou levnější. Ale i tak je to stále 

pro většinu společností drahé, a proto se stále, zejména v Evropě, nerozšiřují tak rychle, jak by 

díky svému potenciálu mohly. PON sítě se skládají ze základních sekcí OLT, ODN, ONT a 

ONU. [1] [2] 

 

1.2 Základními funkčními celky optických přístupových sítí jsou: 

- Optické linkové zakončení (Optical Line Termination – OLT) 

Které zajišťuje funkce síťového rozhraní mezi přístupovou sítí a sítěmi 

telekomunikačních sluţeb. OLT je připojeno k páteřní síti, a to nejčastěji pomocí 

Ethernetu. 

- Optická distribuční síť (Optical Distribution Network – ODN)    

 Coţ je seskupení optických přenosových prostředků mezi OLT a segmenty ONU. 

 ODN tvoří zejména optická vlákna a pasivní optické rozbočovače – splittery.  

- Optické ukončující jednotky (Optical Network Termination – ONT)  

Zabezpečuje funkce účastnického rozhraní mezi koncovými zařízeními účastníků 

 a přístupovou sítí. 

- Optické síťové jednotky (Optical Network Unit – ONU)  

Zabezpečuje funkce mezi optickou a metalickou částí přístupové sítě. Jde o koncové 

zařízení na zákaznické straně. [2] 
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1.3 Rozdělení optických přípojek dle zakončení - FTTx: 

 Podle způsobu ukončení ukončujících jednotek ONU, můţeme dále rozlišit různé typy: 

- FTTH (Fibre to the Home), (Byt, uţivatel) - toto zakončení ukazuje, ţe je optická 

přípojka zavedena aţ ke koncovým bodům sítě, tzn. aţ na účastnické zásuvky. 

- FTTO (Fibre to the Office), (Kanceláře, důleţité firemní prostory) – tento typ zakončení 

ukazuje, ţe optická vlákna jsou zavedena k zákazníkům, kteří mají velké nároky na 

přenosovou rychlost a spolehlivost. 

- FTTC (Fibre to the Curb), (Sídliště) – zde jsou optická vlákna přivedena na bod, odkud 

se pak dále rozvádějí metalickými kabely k dalším uţivatelům. 

- FTTB (Fibre to the Building), (Budova) – Optická vlákna jsou přivedena do budov, 

odkud jsou pak dále rozváděna svou vlastní sítí. 

- FTTN (Fibre to the Node), (Uzel) – Optická vlákna jsou přivedena do určitého bodu 

(uzlu) v podobě rozvodné skříně.  

 

Obr. 1: Základní rozdělení FTTx 

Toto základní rozdělení je zakresleno v předchozím obrázku č. 1. 

Dalšími typy jsou například: 

- FTTA (Fibre to theApartment) – vlákno do bytu, 

- FTTA (Fibre to the Area) – vlákno do oblastí, 

- FTTR (Fibre to the Remote) – vlákno do vzdáleného místa, 

- FTTS (Fibre to the Serving Area) – vlákno do místa rozvodu, 

- FTTU (Fibre to the User) – vlákno k uţivateli. 
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K těmto přípojkám se pak nejčastěji připojují např. – Ethernet, WiFi nebo xDSL. [2][5][28] 

 

1.4 Současné pasivní optické sítě a architektura: 

 Současné pasivní optické sítě jsou Mnohabodového typu - PTM (Point-to-Multipoint), 

jak ukazuje následující obrázek č. 2. 

 

Obr. 2: Mnohabodový typ 

 To znamená, ţe mnohabodová optická síť umoţňuje pomocí pasivních prvků –splitterů– 

rozdělit signály v sestupném směru (downstream) přenášené na jednom optickém vláknu od 

optického linkového zakončení (Optical Line Termination - OLT) do více vzdálených jednotek 

(Optical Network Unit – ONU) a naopak je pak znovu seskupit z jednotek ONU v vzestupném 

směru (upstream) k jednotce OLT. [6][7] 

 Kdeţto optické sítě nové generace budou pracovat na technologii bod-bod pomocí 

technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing), o které si povíme v dalších kapitolách. 

Síť typu bod-bod znázorňuje následující obrázek č. 3.  

 

Obr. 3: Technologie Bod-bod 
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 Děliče optického výkonu tedy rozdělují optický signál od OLT rovnoměrně ke kaţdé 

připojené koncové jednotce ONU. Do kaţdé větve rozdělují v případě symetrického optického 

děliče rovnoměrně výkon pro kaţdou ONU. Teprve aţ v koncové jednotce ONU je z tohoto 

signálu (multirámce) vybrán příspěvek, který je pro danou jednotku určen. V opačném směru 

(upstreamu) jsou od jednotek ONU vyslány příspěvky k splitteru a sloţeny opět v jeden 

multirámec, a poté je splitter odešle jednotce OLT. Jedná se tedy o komunikaci point-to-

multipoint (bod-více bodů), coţ není ţádoucí z hlediska bezpečnosti. [6][7] 

 Jednotky ONU rozeznají příspěvky pro ně určené díky identifikátoru v záhlaví, který je 

pro kaţdou koncovou jednotku jedinečný. Jde o identifikátor LLID (Logical Link ID). Od 

jednotek ONU k jednotkám OLT obsahuje multirámec ještě krátké intervaly bez vysílání, které 

slouţí pro vyloučení kolize při ukládání jednotlivých příspěvků do multirámce. [7][28] 

Základní pasivní prvky sítě PON se nachází v celé distribuční síti (ODN). Zde se nachází 

rozbočovače (splittery), optická vlákna, spojky, konektory apod. ODN znázorňuje obrázek č. 4. 

 

Obr. 4: ODN 

 

1.5 Přenos optickým vláknem: 

 Optické sítě musí zajišťovat přenos oběma směry. To se řeší následujícími třemi 

moţnostmi: 

1.5.1 Simplexně s dělením FDM (Space Division Multiplexing) 

 U tohoto druhu přenosu se přenos oběma směry řeší dvojicí oddělených optických 

vláken, kde jedno optické vlákno slouţí pro downstream a druhé vlákno slouţí pro upstream. 

Znázorněno na obrázku č. 5. [7] 
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Obr. 5: FDM dvou-vláknové 

 

1.5.2 Duplexně s dělením WDM (Wavelength Division Multiplexing) 

 U tohoto druhu optického vlákna se přenos oběma směry řeší pomocí dvou rozdílných 

vlnových délek. Pro jeden směr se pouţívá 1310 nm a pro druhý směr pak 1550 nm. [7] 

 Znázorněno na obrázku č. 6.  

 

 

Obr. 6: WDM 

1.5.3 Duplexně s dělením FDM (Frequency Division Multiplexing) 

 U tohoto druhu optického vlákna se přenos oběma směry řeší v oblasti jedné vlnové 

délky, ale jsou odděleny kmitočtově. (Obr. č. 7) [7] 

 

Obr. 7: FDM kmitočtové 
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1.5.4 S dělením TDM (Time Divison Multiplexing) 

 U tohoto typu je vyuţíván jeden laser pro veškeré uţivatele připojené do sítě na základě 

přidělení časových slotů. (Obr. č. 8) [2] [7] 

 

Obr. 8: TDM 

1.6 Základní druhy topologií v PON: 

1.6.1 Stromová topologie: 

Toto mnohabodové uspořádání se pouţívá nejčastěji v domácnostech. Jak tato topologie 

vypadá, ukazuje obrázek č. 9.[2] [7] 

 

Obr. 9: Stromová topologie 

Výhody:  

- pokud selţe jeden aktivní síťový prvek, ostatní části sítě mohou dále pokračovat, 

- sniţuje se potřebné mnoţství komponentů, 

- zvýšení bezpečnosti - zvyšuje se obtíţnost odposlouchávání síťové komunikace. 
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1.6.2 Kruhová topologie: 

 Toto uspořádání se vyuţívá nejčastěji v chráněných obchodních podmínkách 

(firmách). (Obr. č. 10) [2][7] 

 

Obr. 10: Kruhová topologie 

 

Výhody: 

- přenos dat je relativně jednoduchý, protoţe pakety se posílají jedním směrem a nevznikají 

kolize, 

- přidání dalšího uzlu má jen malý dopad na šířku pásma, 

- průchodnost sítě je z výše uvedených důvodů ze všech ostatních topologií nejvyšší, 

mnoţství tras můţe být menší. 

Nevýhody: 

- vstup a výstup (zapnutí a vypnutí) stanice je logicky a implementačně komplikovaná 

operace, 

- přerušením kruhu vzniká problém, 

- při přidání nového uzlu je nutné dočasně kruh přerušit (u Token ringu jen na 

zanedbatelný okamţik). 

 

1.6.3 Sběrnicová topologie: 

 Tomuto uspořádání se také můţe říkat univerzitní. (Obr. č. 11) [2][7] 
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Obr. 11: Sběrnicová topologie 

Výhody: 

- snadná realizace a snadné rozšíření jiţ stávající sítě, 

- vhodná pro malé nebo dočasné sítě, které nevyţadují velké rychlosti přenosu. 

Nevýhody: 

- nesnadné odstraňování závad, 

- omezená délka kabelu a také počtu stanic, 

- pokud nastane nějaký problém s kabelem, celá síť přestane fungovat. 

 Kaţdá z těchto topologií má své výhody i nevýhody. Proto se kaţdá pouţívá někde jinde. 

Tyto topologie lze samozřejmě různě kombinovat dle potřeb zákazníka, ale musíme u toho dbát 

na vlastnosti rozhraní pouţitých jednotek OLT a ONU. 

1.7 Komunikace mezi jednotkami OLT a ONU: 

 Komunikace mezi těmito jednotkami probíhá pomocí tzv. hierarchického principu 

podřízenosti, tzn. metoda dotaz – odpověď. 

Při této komunikaci můţeme rozlišit dva případy:  

 1) Centrální jednotka OLT vyšle poţadavek nebo data.         poţadavek nebo data. 

 2) Koncová jednotku ONU poţádá o udělení souhlasu k vysílání. 

 Jednotlivé cesty od děličů k jednotkám ONU jsou různě dlouhé. Proto můţe ve 

vzestupném směru dojít k překrytí příspěvků od navzájem různě dlouhých jednotek ONU od 
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optického rozbočovače. Z tohoto důvodu provádí jednotka OLT v počáteční fázi navázání 

spojení spolu s jednotkou ONU korekci přidělených vysílacích časových poloh – tzv. „ranging“. 

Poté dojde v počáteční fázi k nastavení vhodných vysílacích úrovní na obou stranách. Po těchto 

provedených korekcích je jednotka ONU připravena ke komunikaci. Nastavuje se tedy 

synchronizace mezi OLT a ONU. [2] 

 

1.8 Stávající druhy sítí PON 

1.8.1 EPON 

 Tato pasivní optická síť je zaloţena na principu přenosu pomocí rámců Ethernetu – z toho 

označení EPON (Ethernet Passive Optical Network), popsaná ve standartu IEEE 802.3. 

 Tuto síť můţete najít i pod názvem GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), 

protoţe můţe mít přenosovou rychlost v Gbit/s. Existuje i varianta s označením 10GEPON (10 

Gigabit Ethernet Passive Optical Network), která má přenosovou rychlost 10 Gbit/s, téţ 

označovaná jako XEPON. EPON pouţívá TDM multiplexaci. [2][3] 

 Optické sítě EPON existují ve 2 základních typech: 

Varianta č. 1: 

 První verze této EPON má označení 1000BASE-PX10 a je standardem IEEE 802.3ah. 

Obsahuje 1 jednovidové vlákno do vzdálenosti maximálně 10 km. Dosahuje přenosové rychlosti 

1,25 Gbit/s v sestupném i vzestupném směru (od jednotky OLT k jednotce ONU a naopak). 

Vlnová délka pro sestupný směr je 1490 ± 10 nm a pro vzestupný 1310 ± 50 nm. Maximální 

počet připojených uţivatelů je 16. 

 Tento typ EPON se jiţ skoro nevyskytuje, důvodem je malý fyzický dosah sítě a moţnost 

připojit jen 16 uţivatelů. [2][3] 

Varianta č. 2: 

 Druhá verze nese označení 1000BASE-PX20 a je standardem IEEE 802.3ah. Obsahuje 1 

jednovidové vlákno do vzdálenosti maximálně 20 km. Dosahuje přenosové rychlosti 1,25 Gbit/s 

v sestupném i vzestupném směru (od jednotky OLT k jednotce ONU a naopak). Vlnová délka 

pro sestupný směr je 1490 ± 10 nm a pro vzestupný 1310 ± 50 nm. Tato síť pojme 32 uţivatelů 

a maximální dosah je 20 km. [2][3] 
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 EPON v obou směrech přenosu pouţívá rámce na vrstvě MAC s pevnou délkou 2 ms. 

Směr sestupný: Rámec je ohraničený na začátku i na konci synchronizačními značkami 

 a mezi nimi postupně následují Ethernet rámce o různé délce určené pro všechny jednotky 

ONU. [2][3] 

Směr vzestupný: V kaţdém rámci MAC adresy jsou vyhrazeny kanálové intervaly pro 

všechny ONU a mezi kanálovými intervaly je ponechán ochranný interval. Kaţdý tento interval 

je opatřen záhlavím, které můţe obsahovat několik Ethernet rámců od jednotek ONU. [2][3] 

1.8.2 GPON 

 Druhou nejrozšířenější pasivní optickou sítí je GPON. 

 Na rozdíl od předchozí EPON, u které existuje více variant, existuje jeden druh GPON – 

dle doporučení ITU-T řady G.983 a z něj vycházející dle doporučení ITU-T řady G.984 od roku 

2004. Od té doby nová varianta sítě GPON nevyšla. [2][4] 

Parametry GPON dle doporučení ITU-T řady G.984: 

 GPON dle tohoto doporučení dosahuje přenosové rychlosti 1,244 Gbit/s nebo 2,488 

Gbit/s ve vzestupném i sestupném směru. Pracuje na vlnové délce pro sestupný směr v rozmezí 

1480 – 1500 ± 20 nm a pro vzestupný směr 1260 - 1360 ± 20 nm. Její logický dosah je 60 km, 

ale fyzický, tedy ten pravý, dosahuje 20 km. Poskytuje připojení 64 – 128 uţivatelů. [2][4] 

Logický dosah: 

Udává maximální vzdálenost mezi jednotkou ONT/ONU a OLT. Ale nebere v úvahu fyzikální 

a technické omezení. Je to teoretická vzdálenost, na které by byla síť schopna pracovat. [2][4] 

Fyzický dosah sítě: 

Udává maximální vzdálenost v ODN, ve kterých můţe PON pracovat. Opět nebere v potaz 

fyzikální a technická omezení. [2][4] 

Síť GPON se také skládá z 5ti základních prvků – ODN, OAN, OLT, ONT, ONU. [7] 
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2 Popis technologie WDM-PON 

 Stávající pasivní optické sítě, které jsou jiţ zavedeny, začínají zaostávat za novodobými 

trendy zrychlování přenosové kapacity. Zejména kvůli přenosu HD videa apod. V dalších letech 

tedy tyto topologie – EPON, GEPON, 10GEPON a GPON nebudou jiţ stačit. Všechny tyto sítě 

pouţívají časové dělení TDMA (Time Division Multiple Access). 

 Proto budoucnost přístupových sítí bude v technologii WDM – (Wavelength Division 

Multiplex). [7][8] 

2.1 Technologie WDM: 

 Technologie WDM, oproti minulým technologiím, které a pro přenos ve vzestupném 

a sestupném směru pouţívají jen dvě vlnové délky, pouţívá větší mnoţství oddělených 

vlnových délek v jednom optickém vlákně. Tímto paralelním vlnovým dělením umoţňuje 

přenášet několik desítek (do budoucna i několik stovek) signálů najednou v jednom vlákně a tím 

zmnohonásobit přenosovou kapacitu dané optické sítě. 

 Do budoucna, pokud budeme chtít, nebo spíše potřebovat, překlenout větší vzdálenosti 

(např. stovky kilometrů), bude to teoreticky moţné, neboť se uvaţuje o sítích s názvem SPON 

(Super PON), jeţ v sobě bude mít i aktivní prvky jako optické zesilovače a díky nim se dosah 

sítí zmnohonásobí. Samozřejmě uţ se pak nebude jednat o čistě pasivní síť. 

 WDM-PON je bod-bod (point-to-point) přístupová síť, protoţe u této technologie je pro 

kaţdého koncového uţivatele přidělena jiná vlnová délka. Ale vychází z předchozích sítí bod 

-více bodů (Point to Multipoint). 

 WDM-PON byla jiţ standardizovaná a došlo k rozdělení této sítě na dva typy. [7][8] 

 

2.1.1 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) 

 Tyto typy jsou označovány jako statické WDM-PON. 

 WDM je velice slibná technika, jak vyuţít opravdu široké pásmo optického vlákna. Ale 

bohuţel jsou její pořizovací náklady velmi vysoké. Proto se tato technologie zatím tolik 

nerozšířila  
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 Tato „hustá“ koncepce je zaloţena na velmi malých vzdálenostech mezi vlnovými 

délkami od 0,1 do 0,8 nm a pouţívá pouze kanály v C a L v pásmu 100 aţ 12,5 GHz dle 

doporučení ITU-T G.694.1. 

 Pro tuto koncepci je nutné zajistit laser s extrémně úzkou spektrální čárou. Jako zdroj 

signálu se obvykle pouţívá Fabry-Perot laserová dioda. Pro multiplexaci se uţívají tenkovrstvé 

filtry, úzkopásmové frekvenční filtry a AWG (Arrayed Waveguide Grating) vláknové mříţky. 

[7] 

 Spektrální rastr DWDM systémů na obrázku č. 12 ukazuje, jaké je rozloţení jednotlivých 

nosných v pásmu C a L. 

 

Obr. 12: Spektrální rastr DWDM 

 Vzhledem k tomu, ţe tato technologie klade důraz na kvalitu prvků v síti – co 

nejkvalitnější optické vlákno, přesné optické filtry, chlazené optické zdroje - má tato 

technologie obrovskou nevýhodu, a to finanční.   

 Souhrnně potřebuje elementy, které nebudou reagovat na vnější teplotu a ostatní vlivy, 

aby velice nahuštěné vlnové délky nekolidovaly, tudíţ potřebuje teplotní stabilizátory, které 

jsou ovšem velice drahé. Ale její obrovská výhoda tkví v tom, ţe jednotlivých kanálů, díky 

nahuštěnému vlnovému dělení, můţe být v jednom vlákně aţ 160. 
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 DWDM systémy se pouţívají pouze u páteřních sítí, kvůli finanční náročnosti  

a vysokému přenosovému potenciálu. [7][9] 

 

2.1.2 CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplex) 

 Tato „hrubá“ technologie CWDM je, co se finanční stránky týče, levnější, a proto 

v dnešní době pouţitelná více, neţ technologie DWDM. Tato technologie je standardizována 

ITU-T G.694.2 a rozteč jednotlivých kanálu je 20 nm. Jak vypadá CWDM rastr, znázorňuje 

obrázek č. 13. Jelikoţ CWDM má rozteč mezi jednotlivými nosnými 20 nm, můţe mít toleranci 

výkyvu na kaţdém kanálu ± 6,5 nm. Díky této toleranci se zde neklade takový důraz na kvalitu 

optických vláken a také se nemusí brát aţ takový zřetel na okolní teploty, jak je tomu u DWDM 

systémů. Proto můţe být i větší tolerance při výrobě multiplexorů a demultiplexorů a tohoto 

důvodu je CWDM levnější. [7] 

 Nevýhodou je ale menší počet vlnových délek v optickém vlákně, čímţ není optické 

vlákno tak vyuţito jako u DWDM. 

 Celkově vyuţíváme v celém pásmu 18 nosných, coţ je oproti DWDM opravdu nízké 

číslo. Své vyuţití má CWDM především v metropolitních sítích, ale postupně se nasazují i do 

přístupových sítí. 

CWDM je rozdělena 5 základních pásem: 

- Pásmo O: 1260 – 1360 nm. 

5 nosných 

- Pásmo E: 1360 – 1460 nm. 

5 nosných 

- Pásmo S: 1460 – 1530 nm. 

4 nosné 

- Pásmo C: 1530 – 1565 nm. 

1 nosná 

- Pásmo L: 1565 – 1625 nm. 

3 nosné [7] 
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Obr. 13: Spektrální rastr CWDM 

[9] 

2.2 Směrování vlnových délek WDM 

 WDM-PON jsou zaloţeny na multiplexování uţivatelů, kde kaţdý terminál má svou 

vlastní vlnovou délku. Tato technika vytváří virtuální bod-bod (Point to Point) připojení, jeţ 

umoţňuje plně duplexní přenos s optickými přenosovými rychlostmi nezávisle na provozu 

způsobeném jinými uţivateli. 

 Hlavní nevýhodou WDM-PON jsou vysoké náklady na realizaci ku mnoţství vlnových 

délek, které jsou k dispozici, čímţ se zvyšuje cena. Je to ale způsobeno i jinými faktory. 

 Za prvé, na OLT jednotku je potřeba nainstalovat jeden laser pro kaţdou ONU jednotku 

připojenou k síti. Tím se zvýší počet optických přístrojů a zařízení na OLT straně. Také je nutné 

směrovat kaţdou vlnovou délku pro kaţdou jednotku ONU. Proto je nutné mít k dispozici co 

nejvíce vlnových délek. Řešením je pouţít laditelný laser, který by byl vyuţit pro všechny 

vlnové délky. [7][28] 

2.3 Lasery, optické zdroje 

2.3.1 Laserové diody 

 Princip Laserových Diod: 

 Dnešní laserové diody fungují na základním principu tzv. Stimulované emise. Laserové 

polovodičové diody se ale liší v tom, ţe k zářivým přechodům dochází mezi energetickými 

pásy, a ne mezi energetickými hladinami, neboť atomy v krystalech jsou naskládány hustě vedle 

sebe. Elektrony Efn jsou ve vodivostním pásu aţ po Fermiho kvazihladinu uţ od nejniţší 
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energetické hladiny. Aţ po Fermiho kvazihladinu pro díry Efp jsou stavy ve valenčním pásu bez 

elektronů. Pokud k polovodiči přiletí foton, který je větší neţ Eg ale menší neţ Efn – Efp, 

k absorpci nemůţe dojít. Je tomu tak proto, ţe hladiny, na kterých by se mohl uskutečnit proces, 

kdy dojde k přechodu spojeným s pohlcením fotonu, jsou jiţ obsazeny. Z toho vyplývá, ţe 

přechody elektronů z vodivostního pásu do valenčního mohou fotony stimulovat s postupnou 

emisí nerozlišitelných fotonů od budících. [10] 

 Podmínka pro stimulovanou emisi: 

  Eg<hn<Efn- Efp [10]       [10] 

 Rekombinaci zvýšíme tak, ţe zvýšíme růst proudícího toku. Pokud totiţ máme nízký 

proud, dochází v PN přechodu ke generování spontánního záření, jeţ se šíří ve všech směrech. 

Fotony, které jsou generovány, nám pomáhají a stimulují další rekombinace. Jestliţe hodnota 

vyzařování roste nelineárně, dochází také ke spontánnímu reţimu. Laserový reţim totiţ nastává, 

pokud se záření stává koherentním, tzn., kdyţ se stimulované zesílení rovná ztrátám. Musíme 

tedy najít hranici, která se nazývá práh, kde dochází k přechodu ze spontánní do stimulované 

emise. Tímto prahovým proudem je Ip. Práh nám ukazuje následující obrázek č. 14. [10] 

 

 

Obr. 14: Závislost emitovaného optického výkonu na budícím proudu 

 Pokud tohoto prahového proudu dosáhneme, výkon prudce stoupá, nastává stimulované 

záření a z rezonátoru je emitováno koherentní záření. Dalším jevem, který zde nastává, je, ţe 

dochází ke zmenšení šířky pásma emitovaného záření. Porovnání šířky pásma nám ukazuje 

obrázek č. 15. [10] 
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Obr. 15: Porovnání šířky pásma emitovaného záření při spontánní a stimulované emisi 

 Aktivní prostředí v ,,injekčních" polovodičových laserů vzniká při injekci elektronů  

a děr z přechodu PN. K vygenerování optického záření pak dochází v důsledku zavedení kladné 

zpětné vazby, která zesílený signálu z výstupu přivádí na vstup. K tomuto účelu se pouţívají 

různé typy rezonátorů. V současnosti je nejuţívanějším rezonátorem v polovodičových laserech 

Fabry-Perotův rezonátor (stále více se však uplatňují DBF lasery, u kterých se rovnoběţných 

zrcadel vyuţívá difrakčních mříţek). [10][28] 

 

2.3.2 DFB Laser (Distributed Feed Back) 

 Rezonátor u tohoto laseru je realizován bez zrcadel pomocí prostorových periodických 

struktur (difrakčních mříţek). Funkce je zaloţena na periodické změně indexu lomu ve směru 

šíření. Zpětná vazba vzniká trvalým navázáním šířící se vlny do opačného směru Braggovským 

rozptylem. Mříţka se vytváří leptáním přímo na povrchu aktivní vrstvy.  
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Obr. 16: DFB Laser 

 DFB lasery jsou vhodnými zdroji pro pásmo 1,3 - 1,55 µm, protoţe nahrazením Fabry 

-Perotova rezonátoru optickou mříţkou umoţňují jednovidový provoz (perioda mříţky určuje 

vlnovou délku světla) při kvalitním napojení na optický vlnovod. Difrakční mříţka navíc působí 

jako optický filtr, takţe je zpět do aktivní oblasti odráţeno jen velmi úzké spektrum vlnových 

délek (menší neţ 1 nm). Vlnová délka je určena mříţkovou konstantou a poskytuje modulační 

šířku pásma hluboko do oblasti GHz. Jsou pouţívány hlavně v našem případě, tedy k optické 

komunikaci po optickém vlákně pro vlnové délky 1300 a 1550 nm. Koncepci DFB laseru 

najdete na obrázku 16. [11][28] 

2.3.3 Spektrální čára a její šířka 

 Pro technologii WDM, zejména se jedná o DWDM, je nutné mít lasery s co nejuţší 

spektrální čárou. Abychom u technologie DWDM mohli mít co nejvíce kanálů (160), 

potřebujeme, aby tato spektrální čára nezasahovala do ostatních kanálů a byla pokud moţno co 

nejstabilnější. Pro tyto systémy se pouţívají nejčastěji DFB nebo DBR (Distributes Bragg 

Reflector) lasery. Neţ se ale takové lasery začnou vyuţívat ve velkém, bude se muset sníţit 

jejich cena. Na následujícím obrázku č. 17 vidíme spektra optických zdrojů. [12][28] 
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Obr. 17: Šířka spektrální čáry 

2.3.4 Stabilita vlnové délky 

 U jednokanálových systémů nám nepatrný posun nosných frekvencí aţ takový nepořádek 

v síti neudělá. Nicméně stále je ţádoucí, aby spektrální čára byla co nejuţší, aby se 

minimalizovaly disperze a stabilita byla pokud moţno také co největší. Dvojnásob to platí u 

systému WDM, kde by nám minimální změna vlnové délky mohla „nadělat paseku“. Jedná se 

o takzvaný ,,drift“ vlnové délky laseru za např. rok či dva. To způsobuje vysoká úroveň energie 

v dutině, coţ způsobuje zhoršení vlastností materiálu a tím i drift vlnové délky. [28] 

2.3.5 Laditelné laserové diody 

 Laditelné lasery fungují na principu generovaného záření s širokým spektrem. Díky tomu 

dokáţe vysílat velké mnoţství vlnových délek a přitom je měnit. Proto jsou vhodnější neţ lasery 

s vysílanou pevnou vlnovou délkou. Laditelné lasery mohou být i Q-spínané nebo mode-locked, 

coţ jsou lasery s minimální délkou laserového impulsu (aţ 10
-15

 s) při stálém špičkovém 

výkonu. Sice se jedná o nejlepší řešení pro moderní optické přístupové sítě, ale tento prvek není 

hojně vyuţíván kvůli své ceně. [13][28] 

2.3.6 Mnohavidové světelné zdroje 

 Pokud bychom opravdu potřebovali co nejrychlejší ladění laserů na rozdílné vlnové délky 

bez pouţití drahých laditelných laserů, je moţné pouţít více laserů pracujících na jiných 

vlnových délkách v jednom. Rychlé ladění by se pak provádělo přepínáním, vypínáním  
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a zapínáním potřebných laserů. Také by bylo moţné, aby se zapnulo současně více laserů, které 

by pak také vyslaly současně signál. Mnohavidové zdroje tak oscilují na rozdílných vlnových 

délkách a byly vyvinuty speciálně na WDM přenosy. Mezi tyto optické zdroje patří např. LED 

(Light Emitting Diode). Na následujícím obrázku č. 18 vidíme mnohavidový laser. [28] 

 

Obr. 18: Mnohavidový laser 

 

2.3.7 Vícečaré lasery 

 Nyní jsou navrţené některé WDM systémy tak, ţe potřebují vícečaré lasery. Principem 

vícečarých světelných zdrojů je, ţe jedno zařízení produkuje více vlnových délek. Pokud tedy 

stabilizujeme světelný zdroj tak, aby byl paprsek co nejstabilnější, zároveň stabilizujeme i 

ostatní vlnové délky. Výhodu to má například v tom, ţe ušetříme, protoţe nebudeme muset 

vyuţívat několik laserů, ale jen jeden. Nevýhoda je ale taková, ţe nemůţeme modulovat 

jednotlivé kanály velikostí příchozího proudu, proto musíme kaţdý kanál modulovat externě. 

U většiny laserů je obecně snahou zredukovat počet čar na jednu nejvyšší a co nejvíce zmenšit 

její šířku. Ale u těchto vícečarých laserů se snaţíme právě o opak. Snaţíme se se udělat takový 

laser, aby produkoval co nejvíce čar s co nejmenší šířkou a zároveň, aby rozestupy mezi 

jednotlivými čárami byly tak, jak je poţadujeme, coţ znamená stále stejné. Takovýto laser je 

například Fabry-Perot. Na následujícím obrázku č. 19 je vidět ideální spektrum. [28] 

 

Obr. 19: Ideální vícečaré spektrum 
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2.4 Zesilovače a Fabry-Perot 

 Zesilovače pouţíváme, pokud chceme dosáhnout větších vzdáleností. Spolu s optickým 

vláknem, které nám téţ umoţňuje dosáhnout větších vzdáleností, lze tuto vzdálenost i 

zdvojnásobit. Zesilovače jako takové nemusí jen zesílit signál, ale také se v nich provádí opravy 

signálu, kupříkladu opravy tvarů signálu nebo oprava časového signálu. Základní dělení je na 

např. polovodičové SOA nebo na vláknové EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Jediným 

omezením optických zesilovačů je nerovnoměrné zesílení daného spektra. [14][15][28] 

2.4.1 Fabry-Perot laserová dioda 

 Fabry-Perot laserová dioda je typicky vyrobena z průhledné desky s dvěma odraznými 

plochami, anebo s dvěma vysoce odraznými zrcadly. Přenosové spektrum je závislé na vlnové 

délce jednotlivých vrcholů celkového přenosu odpovídající rezonanci etalonu (Etalon je 

z francouzštiny a znamená „měrka“). Pro buzení je vyuţito elektromagnetické pole na PN 

přechodu. 

 FP laserová dioda se pouţívá k zesílení jiţ příchozího světelného záření. Jestliţe do FP 

laseru dorazí světelný paprsek, FP laser se naladí na jeho vlnovou délku, tu následně zesílí, 

a poté vysvítí. Princip zesílení je podobný jako u RSOA. [14][15][28] 

2.4.2 SOA (Semiconductor Optical Amplifier) 

 SOA je polovodičový optický zesilovač. Jde v podstatě o laserovou diodu (jako je např. 

Fabry-Perot laserová dioda), kde jsou koncová zrcadla nahrazena anti-reflexní vrstvou. Optický 

signál je obvykle odeslán skrz polovodičový jednovidový vlnovod o vlnový délce 1-2 µm.  

 SOA jsou pouţívány hlavně v telekomunikačních systémech, které pracují v pásmu 1,3 

µm nebo 1,5 µm, a nabízí zesílení aţ 30 dB. Celkově má SOA vyšší šum a niţší zisk a vysokou 

nelinearitu s vysokým přechodovým časem. Tato nelinearita ale právě představuje nejzávaţnější 

problém v optice jako takové. [16] 

2.4.3 Reflective SOA (RSOA – Reflective Semiconductor Optical Amplifier) 

 Aby WDM-PON síť mohla dosáhnout co nejdelší vzdálenosti a neomezoval celkový 

dosah sítě slabý upstream, je nejlepším řešením zabudovat zesilovač RSOA přímo do ONU 

jednotky, která dokáţe pracovat v širokém rozsahu vlnový délek.  

 Základem je, ţe CO (Central Office) by na dálku komunikoval s ONU jednotkou, takţe 

upstream a downstream by byl modulovaný z jednoho místa. Re-modulace pak spočívá v tom, 
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ţe dowstream je opětovně vyuţíván pro upstream tak, ţe světlo z downstream signálu je 

opětovně odraţeno a zesíleno pomocí RSOA a posláno zpět jako upstream. Díky tomuto délku 

optické sítě nebude limitovat slabý upstream z ONU jednotek. [16][17]  

 RSOA vyuţívá na jednu stranu vysokou odrazivost vrstvy spolu se zakřivením vlnovodu 

a na druhé straně ultra nízkou odrazivost. Výhoda RSOA je, ţe potřebuje jen nízkou vstupní 

energii, kterou poté mnohonásobně zesílí a odrazí a tím můţe být tato energie pouţita v našem 

systému pro rychlosti v řádech Gbit/s. [16][17] 

2.4.4 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 

 Tento optický zesilovač je dalším skvělým řešením pro WDM systémy, které mají 

dosáhnout co největších vzdáleností. Jeho předností je, ţe zesílí všechny kanály WDM signálu 

najednou. Důleţité je podotknout, ţe tento zesilovač zesiluje přímo optický signál a nepřevádí 

jej mezitím na elektrický a zpět. Skládá se ze dvou hlavních částí: laserové pumpy a Erbiem 

dopovaného vlákna. Laserová pumpa vyzařuje světlo na vlnových délkách 980 nm, nebo 1480 

nm. Dnešní diody mají dostupný výkon 450 mW. Jestliţe čerpáme záření vlnové délky 980 nm, 

zesílení je asi 10 dB/mW, u vlnové délky 1480 je to okolo 5 dB/mW. V Erbium dopovaném 

vlákně dochází, díky laserové pumpě, k excitaci atomů erbia ve vlákně do vyšší energetické 

hladiny. Tato nastřádaná energie se uvolní při stimulované emisi, kterou způsobuje přítomnost 

přenášeného signálu. Toto záření má stále stejnou vlnovou délku, jako mělo předtím. I tento 

zesilovač má ale neţádoucí účinky, a sice šum. Hodnota šumu EDFA je od 4 do 5 dB 

a nejmenší teoretická je 2 dB. Šum se počítá takto: [18] 

P
out

=2nsphv(G-1)ΔB  [18]         [18] 

Kde: 

nsp = N2/(N2-N1) – činitel spontánní emise [-] 

h = Planckova konstanta [m
2
 x kg x s

-1
] 

v = kmitočet optické nosné [Hz] 

G = zesílení EDFA zesilovače [] 

ΔB = šířka optického pásma, ve kterém měříme šum [Hz] 

Typické zesílení EDFA je asi 30 dB. [18] 
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2.5 Přijímače optického signálu - Fotodetektory 

 Na konci celé trasy musíme optický signál nějak zachytit. Na to jsou pouţívány tzv. 

fotodetektory. Jsou tedy podstatným prvkem optických systémů, které určují jejich celkovou 

výkonnost a účinnost. Základním úkolem je přeměna optického signálu na elektrický. Mezi 2 

nepouţívanější fotodetektory patří PIN a APD. [19] 

Požadavky na detektory: 

 -  velká citlivost v oblasti pracovních vlnových délek, 

 -  vysoký stupeň věrnosti při konverzi signálu, 

 -  velká elektrická odezva na přijatý optický signál, 

 -  krátká doba odezvy pro získání dostatečné šířky pásma, 

 -  minimální šum generovaný detektorem, 

 -  stabilita převodních charakteristik, 

 -  nízké pracovní závěrné napětí, 

 -  velká spolehlivost a ţivotnost, 

 -  nízká cena. [19][28] 

Materiály: 

Viditelná oblast: 0,8 m - Si, Ge, GaAs, InGaAs 

1,3-1,55 m- Ge, GaAs, InGaAs, InGaAsP 

 

Obr. 20: Absorpční spektra polovodičových materiálů 
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 Rozdíl mezi těmito materiály, jak ukazuje obrázek grafu č. 20, je takový, ţe při pouţití 

kaţdého materiálu se nám mění šířka vlnové délky, kterou fotodetektor dokáţe zachytit. [19] 

2.5.1 Fotodetektor PIN 

 Je to jedna z nejvíce vyuţívaných diod. Je levná, neboť její výroba je snadná a relativně 

přesná. 

Základní struktura PIN 

 Základem je, ţe oblast I je ,,tlustá“ a ostatní oblasti P a N, jsou ,,tenké“. Toto jsou tři 

základní části PIN fotodetektoru: 

 - legovaná vrstva P o síle Wp 

 - legovaná vrstva N a o síle Wa 

 - legovaná vrstva I, která má vodivost typu P a nebo N 

 Oblast generace nosičů je v oblasti I a tloušťka vyprázdněné oblasti je určena velikostí 

absorpce v materiálu Si:   

 10
3
 cm

-1
 pro 850 nm velké w - InGaAs     

 10
5
 cm

-1
 pro 1550 nm malé w 

 Typické hodnoty jsou pro w Si 40 m, w InGaAs 4 m. Rozloţení vrstev ukazuje 

obrázek č. 21. Při dopadajícím světle vzniknou ve všech oblastech páry elektron-díra. Tyto 

elektrony difundují v navzájem opačném směru. Elektrony k N+ a díry k P oblasti. Díky tomu, 

ţe je oblast I široká a krajní oblasti úzké, je generování párů dostatečné. [19][28] 

Výhody:  

- široká absorpční oblast, 

- malá kapacita přechodu, 

- rychlý pohyb nábojů. 
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Obr. 21: PIN fotodetektor 

2.5.2 Fotodetektor APD (Avalanche Photo Diode) 

 Lavinová fotodioda (APD) – fotodetektor s vnitřním zesílením. 

 APD vyuţívá oblast s vysokou intenzitou elektrického pole pro lavinové násobení foto 

-generovaných nosičů. Tloušťka vyprázdněné oblasti je větší, neţ je střední volná dráha nosičů, 

energie nosičů je větší, neţ je práh nárazové ionizace. 

 Proto jsou tyto diody s porovnáním s PIN diodami citlivější. Je to PIN struktura s velkým 

závěrným napětím 20 – 100 V. 

 Ale nejsou tak často vyuţité jako PIN diody. Nejspíše proto, ţe jsou kvůli sloţitější 

výrobě draţší. Také potřebují vyšší napájecí napětí neţ předešlá foto dioda. U této diody se 

vyuţívá lavinového efektu, kdy dopadající foton do aktivní oblasti vyrazí jeden pár elektron 

-díra, který následně vyrazí další atd..[19] 

- Ionizační koeficienty ae - vyjadřují pravděpodobnost, ţe nosič na jednotkové dráze generuje 

pár elektron-díra. 

- Ionizační koeficienty – rostou s intenzitou elektrického pole E a klesají s růstem teploty.  

- Technologické provedení – tří aţ čtyřvrstvá dioda Si, Ge, InGaAs/ InP. [19][28] 

2.6 Technologie TDMA (Time Division multiple access) 

 Tato technologie zvaná TDMA – časové dělení (multiplexování) - jiţ existuje nějakou 

dobu a je vyuţívána v mobilních komunikacích jako je GSM.  
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 Je to vlastně metoda sdíleného kanálu pro více uţivatelů. Tato metoda umoţňuje více 

uţivatelům sdílet stejnou frekvenci kanálu tak, ţe rozdělí signál do několika časových úseků. 

 Uţivatelé odesílají informace jeden za druhým a kaţdý vyuţívá svůj vlastní časový úsek. 

 

2.7 Hybridní WDM/TDM – PON 

 K řešení tohoto problému, kterým je omezený počet vlnový délek vůči připojeným 

jednotkám, byly vyvinuty hybridní WDM/TDM – PON. 

Cílem je pouţít obě technologie WDM a TDM a pouţít je dohromady spolu s širokým dělením 

DWDM, který nabízí veliký počet připojených uţivatelů. Ale toto zase neřeší skutečnost, ţe pro 

ONU jednotky by musel být pouţit laditelný laser. [7] 

 Další zajímavé řešení v hybridní technologii WDM/TDM je znázorněno na následujícím 

obrázku č. 22: 

 

Obr. 22: Hybridní WDM/TDM 

 V tomto případě kaţdý laditelný laser přepíná vlnové délky, které posílají data na TDM 

(Time Division Multiplexing) základě pro kaţdou ONU zvlášť. Tato alternativa také sniţuje 

náklady, protoţe není nutné přidělit jeden laser pro kaţdou ONU v jednotce OLT. 
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 Zvýšení kapacity sítě lze také dosáhnout tím, ţe je pouţit systém WDM a ONU  

jsou vybaveny laditelnými přijímači na jakoukoli vlnovou délku a zároveň jsou uzly také 

přeladitelné na méně vytíţené vlnové délky. Tzn. ţe kdyţ je nějaká linka méně vytíţená, uzly se 

přeladí na tyto vlnové délky spolu s přijímačem ONU a tím se zvyšuje kapacita sítě. 

 Přestoţe je moţnost přeladění potřebná pro ONU na dynamické přidělování vlnových 

délek do jejich vysílačů, nemusí být tato moţnost přeladění rychlá, neboť musí sledovat provoz 

celé sítě, sleduje, které linky jsou více nebo méně vytíţené. V současné době jsou laditelné filtry 

a lasery stále levnější, a proto se toto řešení v blízké době můţe stát realitou. [7] 

 Překonfigurovatelné PON vytváří rozdílné logické topologie přes optickou síť, jeţ umí 

vhodně měnit podmínky provozu a provádět změny za provozu. Vzniká však problém, jak tuto 

překonfigurovatelnou logickou PON vytvořit. Tento problém se snaţí tvůrci vyřešit. 

Je nezbytné, aby WDM/TDM-PON řešení koexistovalo s dnešním PON řešením, aby rozvinuté 

pole PON infrastruktury bylo ponecháno beze změny. V případě, ţe by změny nebo zlepšení 

bylo provedeno na OLT nebo ONU straně, změny v infrastruktuře by byly minimální. 

 Předběţná analýza pro moţný upgrade stávajících PON řešení rekonfigurace je jiţ 

hotová. Jednoduché a přitom levné řešení by mohlo být zavedení CWDM pouze v sestupném 

směru a nechat směr vzestupný neovlivněný (upstream zaloţený pouze na TDM), jak ukazuje 

obrázek č. 23: [7] 

 

Obr. 23: WDM/TDM v sestupném směru 
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 Pokud ano, OLT musí být vybaveno řadou laserů, které přenáší různé vlnové délky, 

a ONU by měly mít laditelné filtry, jeţ dokáţí přijmout určené vlnové délky. V důsledku toho je 

logická PON postavena pro kaţdý jedinečný laser jednotky OLT a kaţdou ONU jednotku. 

Problém vzniká, jak přiřadit jednotce ONU jedinečnou vlnovou délku, známé jako Dynamické 

vlnové přiřazování (Dynamic Wavelength Assignment - DWA). Dobré řešení by mělo nabízet 

všechny vlnové délky a zbavení se přetíţení. Vzhledem k tomu by sestupný směr měl najít tu 

nejlepší a nejméně vytíţenou cestu. [7] 

 Moţnost přelaďování je sice skvělá, ale zároveň je pomalá, protoţe musí být sledován 

provoz sítě. ONU mohou být také na chvíli při ladění v reţimu offline, coţ znamená výpadek, 

při kterém nemůţeme přijímat pakety, z tohoto pak vyplývají ztráty informací. Proto kdyţ se 

díváme na uzavřené měnitelné logické topologie, je také důleţité vzít v úvahu náklady na 

rekonfiguraci spojenou z přechodu jedné logické PON do druhé. Rekonfigurační algoritmy by 

měly nejen sledovat vyrovnávání provozu ale i na narušení celého provozu. Optimalizace tohoto 

řešení byla jiţ navrţena.  

 Za účelem zlepšení přenosu také pro vzestupný směr (např. peer-to-peer), můţe být 

(C)WDM pouţit pro ONU s pomalým měnitelným přijímačem a OLT s řadou pevných 

přijímačů, jak ukazuje následující obrázek č. 24: [7] 

 

Obr. 24: WDM/TDM pro vzestupný směr 

 V dnešní době je cena CWDM měnitelného laseru pouze o 10 – 20 % vyšší, neţ cena u 

pevných laserů. Opět tedy vyvstává otázka, jaké jednotky tedy budou vylepšeny. Zatímco OLT 
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zná přenášející matici pro sestupný směr, pro vzestupný směr je tato informace rozdělena mezi 

uzly.  

 Do budoucna, kdy by se WDM-PON začala pouţívat, se uvaţuje o třech variantách: 

2.8 Tři varianty budoucnosti 

2.8.1 Pevně přidělené vlnové délky jednotkám ONU/ONT 

 V této variantě se pracuje s pevně přidělenými vlnovými délkami. 

 Např.: Budeme disponovat s 32 rozdílnými vlnovými délkami a k této síti bude připojeno 

16 jednotek ONU. Vlnové délky 1 – 16 budou přiděleny koncovým jednotkám na sestupný směr 

a vlnové délky 17 – 32 budou přiděleny jednotkám na vzestupný směr. 

 V této pasivní síti je, jako v kaţdé pasivní optické síti, základní pasivní prvek – splitter, 

který rozešle příchozí signál kaţdé koncové jednotce. Kaţdá jednotka tedy v sestupném směru 

přijme všech 16 vlnových délek a pomocí vlnového filtru kaţdá jednotka přijme svou vlnovou 

délku. 

 Jednotka OLT tedy s jednotkami ONU komunikuje na pevně přidělených vlnových 

délkách. Jedná se tedy o komunikaci bod – bod. 

 Tato varianta má ale i svou nevýhodu. Jelikoţ kaţdá jednotka přijme v základním signálu 

všechny vlnové délky, je tedy moţné odposlouchávat ostatní. Proto je tedy nutné příspěvky 

šifrovat, aby se odposlechu zabránilo. 

 Tato koncepce je z hlediska architektury nejjednodušší a finančně nejméně nákladná, 

protoţe pasivní rozbočovač je levná záleţitost. Nevýhodou je zase jeho útlum, který se zvětšuje 

s narůstajícím dělícím poměrem. 

 Další nevýhoda této varianty spočívá v tom, ţe připojení koncových jednotek je velice 

omezené, protoţe kaţdá má přidělenou svou vlnovou délku. Kdyby koncová jednotka 

poţadovala chvilkové navýšení rychlosti, nemůţe jí být vyhověno z důvodu jiţ zmíněného výše 

– ţe není moţné si ani na chvíli propůjčit jinou, v tu chvíli nevyuţitou, vlnovou délku. Tím není 

vyuţita plná kapacita sítě. [7][28] 
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2.8.2 S použitím směrových odbočnic na bázi vydělování vlnových délek pomocí 

metody AWG 

Základní segmenty: 

 Vysílací WDM multiplexor, přijímací WDM multiplexor, AWG – směrová odbočnice. 

 U této varianty příchozí multiplexový signál od jednotky OLT přichází do AWG 

– směrové odbočnice, která pak separuje signály určené jednotkám ONU do různých směrů. 

Kaţdá koncová jednotka pak tedy dostane v sestupném směru jen signál o té vlnové délce, který 

jí je přidělen od AWG. To znamená, ţe kaţdý port jednotky AWG má přidělenou jinou vlnovou 

délku, z kterého to pak odchází k určené jednotce ONU. Tím odpadá moţnost odposlechu 

a nutnost šifrování zpráv a také jiţ není zapotřebí pasivního WDM filtru na vstupu koncových 

jednotek. Útlum je také menší neţ u splitteru. Ve směru vzestupném je přidělena jen jedna 

vlnová délka od všech koncových jednotek. [20] 

 Máme tedy vstupní signál x a výstupní signál y. Výstupní signál y je rozdělen do 

intervalů vlnových délek, coţ se nazývá Spektrální perioda filtru (FSR – Free Spectral Range). 

To znamená, ţe základní výstupní signál o vlnové délce λ0 je na výstupu portu y rozdělen na 

λ0, λ0 +FSR, λ0 +2FSR, atd. Na dalším portu y + 1 je vlnová délka posunuta o interval Δλ. To 

znamená, ţe na portu y + 1 bude výstup λ0 + Δλ, λ0 +Δλ +FSR, λ0 +Δλ + 2FSR atd., (Obr. č. 

25).[20]

 

Obr. 25: 8 kanálové AWG 
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 Nová řešení za pouţití této technologie AWG s cílem dosaţení většího počtu jednotek 

ONU, spočívá v tom, ţe pouţijeme 2 lasery a více jednotek AWG a to tak, ţe je zapojíme do 

série. Z tohoto řešení vyplývá, ţe místo 8 vlnových délek pro 8 koncových uţivatelů budeme 

mít moţnost připojit 32 jednotek ONU. [20] 

 U této moţnosti vyuţijeme dvou laserů. Proto tedy musíme přidat ukazatel, který určí, od 

kterého laseru vstupní signál přišel. Pouţijeme tedy indexaci např.λ1
2
.. 

Pro první obrázek se ukazatel pro jednotky ONU – ONU1 aţ ONU8 – vyuţije pro vlnové délky 

následovně:λ1
1 
aţ λ4

1
 a λ1

2
 aţ λ4

2
. (Obr. č. 26). [20] 

 

Obr. 26: 2 lasery a 2 * 8 AWG (1 varianta) 

 Architektura dvou laserů pro druhý obrázek vyuţívá dvakrát ty stejné vlnové délky λ1 aţ 

λ16. A díky indexaci rozeznáme, zda signál přišel od laseru 1 nebo 2. (Obr. č. 27) [20] 
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Obr. 27: 2 lasery a 2 * 8 AWG (2 varianta) 

Funkce AWG: [21] 

 

 

Obr. 28: Délky vlnovodů AWG 

 Délka vlnovodů je dána vztahem: 

 Ls = sΔL + L  [21]          [21] 
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 Fázová změna po průchodu s-tým vlnovodem je: 

φs= 
2𝜋  𝑛  𝑣𝑙𝑛𝑜𝑣𝑜𝑑𝑢

𝜆
 (sΔL + L)  [21]        [21] 

 Následující obrázek č. 29 popisuje vstupní vazební článek a pod ním je vzorec pro dráhu 

paprsku dp,s. 

 

Obr. 29: Vstupní vazební článek 

𝑑𝑝 ,𝑠 = 𝑅{ 1 − cos 𝑝𝛼 − cos 𝑠𝛼´  2 + [sin 𝑝𝛼 − sin(𝑠𝛼´)]2}1/2 ≈ 𝑅(1 − 𝑝𝑠𝛼𝛼´) [21] 

 Následující obrázek č. 30 popisuje výstupní vazební článek a pod ním je vzorec pro dráhu 

paprsku ds,q. 

 

 

Obr. 30: Výstupní vazební článek 

𝑑𝑠,𝑞 = 𝑅{ 1 − cos 𝑠𝛼´ − cos 𝑞𝛼  2 + [sin 𝑠𝛼´ − sin(𝑞𝛼)]2}1/2 ≈ 𝑅(1 − 𝑞𝑠𝛼𝛼´)  [21] 

Odvození: 

 Fázový posuv, který vznikne při navázání světla do p-tého vstupu do výstupu q-tého přes 

s-tý kanálový vlnovod, je:  

𝛷𝑝 ,𝑠,𝑞 = 𝛷𝑝 ,𝑠 + 𝛷𝑠 + 𝛷𝑠,𝑞 =
4𝜋𝑛𝑣č

𝜆
𝑅 +

2𝜋𝑛𝑣𝑙𝑛𝑜𝑣𝑜𝑑𝑢

𝜆
 𝑠𝛥𝐿 + 𝐿 −

2𝜋𝑛𝑣č

𝜆
𝑅𝑠 𝑝 + 𝑞 αα´  [21] 
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 Fázový posuv mezi dvěma sousedními vlnovody s a s-1 je: 

              

𝛥𝛷𝑝 ,𝑞 = 𝛷𝑝 ,𝑠,𝑞 − 𝛷𝑝 ,𝑠−1,𝑞 =
2𝜋𝑛𝑣𝑙𝑛𝑜𝑣𝑜𝑑𝑢

𝜆
𝛥𝐿 −

2𝜋𝑛𝑣č

𝜆
𝑅 𝑝 + 𝑞 αα´  [21]     [21]   

 Výstupní optický výkon na výstupu q ze vstupu p je dán superpozicí vln před všechny 

vlnovody s=1 … M:[21] 

   

𝑃𝑝 ,𝑞 =
1

𝑀2 |  𝑒𝑗𝑠𝛥𝛷 𝑝 ,𝑞𝑀−1
𝑠=0 |2𝑃𝑖𝑛 =

1

𝑀2

sin 2(𝑀𝛥𝛷𝑝 ,𝑞/2)

sin 2(𝛥𝛷𝑝 ,𝑞 /2)
𝑃𝑖𝑛  [21]     [21] 

 

Tato funkce má své maximum, kdyţ: 𝛥𝛷𝑝 ,𝑞 = 2𝑘𝜋 kde k je řád mříţky, pro dobrou selektivitu 

 je kolem 60. [21] 

 

2.8.3 Využití kaskádního zapojení 

Základní segmenty: 

- vysílací WDM multiplexor, 

- přijímací WDM multiplexor, 

- AWG – směrová odbočnice, 

- pasivní optický rozbočovač – splitter. 

 Tato varianta kombinuje obě předchozí. Obsahuje totiţ jak AWG směrové odbočnice, tak 

i optický rozbočovač. Multiplexový signál od jednotky OLT převezme a rozdělí nejdříve 

splitter, a poté jsou na kaţdý výstup z něj zapojeny AWG odbočnice. Připojením více odbočnic 

se dosáhne větší přesnosti při vydělování vlnových délek. Toto se tedy můţe stát základem pro 

technologii DWDM a spolu s přeladitelnými filtry to můţe vést k univerzálnímu síťovému 

plánu optických kanálů. Pouţití univerzálních koncových jednotek a volitelných vlnových délek 

navíc umoţňuje přidělovat kanály jednotkám na základě aktuální potřeby a poţadavků. To se 

také označuje jako DWA (Dynamic Wavelength Assignment). Pro vzestupný směr by bylo 

moţné vyhradit jeden sdílený kanál pro všechny koncové jednotky. [20] 
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2.9 LR – PON (Long Reach Passive Optical Network) 

 Tato síť teprve vznikla jen jako teoretický náčrtek. Snaţí se vyuţít vysoké přenosové 

kapacity, kterou nabízí optické vlákno, a velice malého útlumu.  

 LR-PON je navrţen tak, aby sníţil náklady vůči zákazníkům se zaměřením vyústit konec 

optického vedení hlouběji v metropolitní síti. To zahrnuje sníţení nákladů spojené 

s ukončováním optické sítě buď zesilovačem nebo splitterem. 

 Cílem je poskytnout rychlost 10 Gbit/s přes více neţ 100 km vzdálenost s rozdělením na 

1024 aţ 2048 uţivatelů na jednu větev LR-PON. Protoţe kdyţ vyústí hlouběji v metropolitní 

síti, musí být rychlost co největší, pokud chceme výkon sítě rozdělit co nejvíce uţivatelům. 

S technologií WDM má LR-PON největší potenciál do budoucna na široké uplatnění ve světě. 

Pro tuto LR-PON jsou pouţity erbiem dopované zesilovače, aby bylo moţné tuto velkou 

vzdálenost překonat. Původní koncepce LR-PON počítala jen s jednou vlnovou délkou, 

přenosovou rychlostí 10 Gbit/s a rozdělovacím poměrem 1024. Ale díky technologii WDM se 

LR-PON dá vylepšit a můţeme pouţít více vlnových délek, a tak vyuţít 100 km vzdálenosti 

lépe neţ kdy jindy. Proto se koncepce LR-PON vyvíjí, 10 Gbit/s můţe běţet na jedné vlnové 

délce a můţe být rozdělena aţ na 2048 koncových zákazníků (s přihlédnutím na zmenšení 

konečné rychlosti). [7] 

 Je také důleţité si všimnout, ţe myšlenka této sítě nespočívá v zavedení optického kabelu 

přímo do domácnosti. LR-PON by mohla být také vyuţita k poskytnutí VDSL připojení nebo 

pro rozhlasové stanice. Jedním z cílů je také pouţít co nejmenší počet vybavení v uzlech. Také 

dnešní technologie postoupila vpřed a LR-PON díky erbiem dopovaným vláknovým 

zesilovačům poskytuje úsporu energie na pouhých 100 W oproti starým technologiím které 

braly aţ 826 kW. [7] 

 Druhů LR-PON je více. Základem ale je dosah 60 – 100 km, přenosová rychlost 10 

Gbit/s a pouţití optického zesilovače, neboť bez něj takovou vzdálenost nyní nelze překlenout. 

Moţná v budoucnu, aţ se zlepší technologie a optické vlákna budou ještě čistší, nebudou jiţ 

optické zesilovače potřeba. Optický zesilovač můţeme vloţit buď do trasy, nebo aţ na konec 

optického vlákna. Zdá se ale, ţe lepší je pouţít druhou moţnost, tedy umístit jej aţ na konec 

trasy, protoţe takto se nenaruší optické vlákno v trase a optický signál můţe bez jakýchkoliv 

problémů tuto vzdálenost překlenout. Dále v mé práci provedu simulaci této LR-PON se 

zesilovačem EDFA na konci trasy. [7] 
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 Jak jsem jiţ poukázal výše, je tento koncept jen výzkumný a není prakticky dostupný. 

Nicméně potenciální výhody jsou zjevné. Vzhledem k obrovskému rozpětí této sítě vyvstává 

otázka, jak velká tato síť můţe být kvůli šumu. Bylo jiţ prokázáno, ţe v případě velkých 

a trvalých bit-proudů byl hlášen bezchybný přenos pomocí komerčně dostupného XFP 

transceiveru. Také bylo prokázáno, ţe dlouhé délky nejsou pro stávající gigabitové pasivní 

optické sítě problémem, např. u sítě GPON. [7] 

Cílem je právě dosáhnout co největší efektivity vláken spolu s atraktivním WDM systémem. [7] 

 

Obr. 31: Jedna větev LR-PON 

 Je také moţné překlenout 100 km vzdálenost bez optického zesilovače, díky 

minimálnímu útlumu, které moderní optické vlákno poskytuje. To by bylo také výhodou, jelikoţ 

by zesilovače byly pouţity aţ po rozdělení a sníţily by tak šum. 

 Protoţe LR-PON vyuţívá obrovskou přenosovou kapacitu na obrovské vzdálenosti, je 

nutné ošetřit významné ztráty, které by se na takto velkých vzdálenostech mohly projevit mezi 

jednotkou OLT a splitterem. Musíme zajistit, aby vlákno bylo co nejkvalitnější a co nejvíce 

chráněné před okolními vlivy. Jak teplotními a lidskými, tak i přírodními. 

 Návrh této sítě můţe být také zaloţen na protokolech SOA a také by vyuţíval S, C, L 

pásma a navíc by vyuţíval technologie pro přepínání rychlosti. Jako důsledek této technologie 

nám klesne útlum a můţeme extrémně prodlouţit vzdálenost. Jelikoţ jsou vysílací lasery 

uloţeny v OLT jednotce, můţe být jejich výkon větší neţ u laserů v ONU jednotkách. Proto 

vyuţití SOA komponentů připadá v úvahu, pokud chceme překonávat 100 km vzdálenosti. 

[7][22] 
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Největšími inovacemi, které by mohly posílit LR-PON, jsou: 

- Kvalitnější elektronika a optika, která podpoří širší rozsah sítě rychlosti 10 Gbit/s a více. 

- Zesílení technologie, pokud chceme tuto síť rozšířit více uţivatelům, tzn. pouţít 

technologii WDM. 

 

2.10 Super – PON 

 Super-PON je síť strukturou podobná normální PON, ale podporuje mnohem vyšší 

rozdělovací poměr díky optickým zesilovačům (OA – Optical Amplifier). Díky těmto 

zesilovačům, které jsou zaloţené na principu erbiem dopovaného vlákna, umoţňují 

poskytovateli překlenout i 100 km vzdálenost s rozdělovacím poměrem 1:2048.  

 Super-PON není standardizovaná, ale dá se pouţít v kaţdé pasivní optické síti.  

Kvůli aktivnímu prvku (OA) to jiţ ale není zcela pasivní optická síť. Abychom zajistili pro tuto 

síť co největší dosah s velkým rozdělovacím poměrem, musíme pouţít optické zesilovače 

v obou směrech. Protoţe jednotka OLT je pouţita pro všechny uţivatele, nebylo by to ani tak 

drahé, ale zase potřebuje mít obrovský výkon, aby kvůli velkému rozdělovacímu poměru 

dokázala udrţet spojení. Kdyţ pouţijeme zesilovače, tak tím dodáme další komponenty, které 

sniţují kvalitu signálu – zvyšujeme šum. Opět, podobně jako u LR-PON, se nabízí vyuţít 

v ONU jednotkách pro vzestupný směr SOA, nebo RSOA. Toto se jiţ ukazuje jako nezbytnost, 

kdyţ bychom chtěli překonávat tyto velké vzdálenosti bez nutnosti pouţiti jakýchkoliv dalších 

prvků, zesilovačů, na trase. [7][22][23] 

 Další moţností, jak omezit počet pouţitých součástek, a nezvyšovat tak šum pouţitím 

zesilovačů, je pouţít zesilovací splitter. Tento splitter by zároveň rozděloval signál uţivatelům 

a také zesiloval. Díky tomu můţeme všem 2048 koncovým zákazníkům poskytnout vysokou 

a stabilní přenosovou rychlost. [7][22][23] 

 Teoreticky můţeme i nazvat sítí Super-PON takovou, ţe bude zahrnovat jak LR-PON 

(kvůli dlouhému dosahu), tak i ostatní PON sítě. Spolu s tím obsahuje obrovskou přenosovou 

kapacitu (v řádech 100 Gbit/s) při pouţití WDM i TDM technologie, aby poskytla připojení co 

největšímu počtu zákazníků. Toto je ale jen teorie a návrh do budoucna. [7][22][23] 
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3 Simulace vytvořené sítě v prostředí Optiwave 

Optisystem 

3.1 Návrh pasivní optické WDM-PON sítě 

 Nasimulovaná síť pouţívá pásmo C a L, tak jako WDM-PON síť v učebně VŠB-TUO. 

Pro download linku je pouţito L pásmo a pro upload C pásmo (viz. tab. 1 a 2). Dále je 

nastavena přenosová rychlost 10 Gbit/s na kaţdý jednotlivý kanál s rozestupy v L pásmu cca 

100 GHz a upload po 100 GHz. 

 Celý návrh je pak rozdělen do 4. sekcí: vysílací část, vedení, přijímací část a výstupy. 

Celý návrh topologie je pak přiloţen jako simulace ve spustitelném souboru v prostředí 

Optiwave Optisystem v příloze. [Příloha A] 

L-Pásmo 

Číslo 

kanálu 

Frekvence 

(THz) 

Vlnová délka 

(nm) 

Číslo 

kanálu 

Frekvence 

(THz) 

Vlnová délka 

 (nm) 

1 190,4396 1574,213 17 188,8820 1587,195 

2 190,3423 1575,018 18 188,7846 1588,013 

3 190,2449 1575,824 19 188,6873 1588,832 

4 190,1476 1576,631 20 188,5899 1589,653 

5 190,0502 1577,438 21 188,4926 1590,474 

6 189,9582 1578,247 22 188,3952 1591,296 

7 189,8555 1579,056 23 188,2979 1592,118 

8 189,7581 1579,866 24 188,2005 1592,942 

9 189,6608 1580,677 25 188,1032 1593,766 

10 189,5634 1581,489 26 188,0058 1594,592 

11 189,4661 1582,301 27 187,9084 1595,418 

12 189,3687 1583,115 28 187,8111 1596,245 
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13 189,2714 1583,929 29 187,7137 1597,072 

14 189,1740 1584,744 30 187,6164 1597,901 

15 189,0767 1585,560 31 187,5190 1598,731 

16 188,9793 1586,377 32 187,4217 1599,561 

Tabulka 1: Pásmo L (download) 

C-pásmo 

Číslo 

kanálu 

Frekvence 

(THz) 

Vlnová 

délka (nm) 

Číslo 

kanálu 

Frekvence 

(THz) 

Vlnová délka  

(nm) 

1 195,50 1533,465 17 193,90 1546,119 

2 195,40 1534,250 18 193,80 1546,917 

3 195,30 1535,036 19 193,70 1547,715 

4 195,20 1535,822 20 193,60 1548,515 

5 195,10 1536,609 21 193,50 1549,315 

6 195,00 1537,397 22 193,40 1550,116 

7 194,90 1538,186 23 193,30 1550,918 

8 194,80 1538,976 24 193,20 1551,721 

9 194,70 1539,766 25 193,10 1552,524 

10 194,60 1540,557 26 193,00 1553,329 

11 194,50 1541,349 27 192,90 1554,134 

12 194,40 1542,142 28 192,80 1554,940 

13 194,30 1542,936 29 192,70 1555,747 

14 194,20 1543,730 30 192,60 1556,555 

15 194,10 1544,526 31 192,50 1557,363 

16 194,00 1545,322 32 192,40 1558,173 

Tabulka 2: Pásmo C (upload) 
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3.1.1 Vysílací část: 

 Vysílací část je na obrázku č. 32 a skládá se z pseudo-náhodného Bit generátoru, který 

nám generuje 1/0 a následně je tato sekvence přivedena do pulzního generátoru NRZ (nevrací se 

k nule). Dále je pouţit Mach-Zehnder modulátor a CW Laser, který generuje souvislý výstupní 

výkon, který je nastaven na 5,5 dBm a jeho kvalita laserového svazku je vysoká. Těchto 

vysílacích částí je 32 (kaţdý vypadá stejně jako na obrázku č. 32). Liší se jen nastavenou 

frekvencí pro jednotlivé kanály. Je také zapnut šum o velikosti -100 dBm. 

 

Obr. 32: Vysílací část 

 Těchto 32 kanálů prochází dále multiplexerem (viz. Obr. 33). Výstup z multiplexeru je 

pomocí OSA (optického spektrálního analyzátoru) zobrazen na obrázku č. 34. 

 

Obr. 33: multiplexer 

 

Obr. 34: Výstup z multiplexeru 
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 Poté co je všech 32 kanálů zmultiplexováno do jednoho svazku, je tento optický signál 

přiveden do cirkulátoru a následně je veden optickým vláknem. 

3.1.2 Optical Circulator (OC) 

 Optický circulátor je speciální optický komponent, který nám zajišťuje separaci optických 

signálů, jeţ putují v opačných směrech. Optický circulátor má většinou tři porty, můţe mít i 

více. Základním poznávacím prvkem tohoto komponentu je, ţe pokud světlo vstoupí do prvního 

portu, vystoupí portem druhým, ale pokud se některé z vyzařovaného světla odrazí, nevstoupí 

zpět do portu jedna, nýbrţ vystoupí portem tři. Obecně to funguje tak, ţe vstupní světelný signál 

vystoupí vţdy následujícím portem. To znamená, ţe pokud vstoupí do portu 1, vystoupí portem 

2, pokud vstoupí portem 2, vystoupí portem č. 3. V návrhu je pouţíván tzv. bidirectional OC, 

coţ znamená, ţe jeden circulátor zvládá separovat vstupní i výstupní optický signál pro 

download a upload. Optické circulátory jsou tzv. non-reciprocal, to znamená, ţe nemění 

vlastnosti vstoupeného světla, které prochází tímto zařízením i v opačném směru. V naší 

topologii je nastaven na kaţdém circulátoru šum o velikosti 3 dBm, aby byly výsledky co 

nejvěrohodnější (jak vypadá circulátor ukazuje obr. č. 35). [27][28] 

 

Obr. 35: Circulátor 

3.1.3 Optická trasa 

Po výstupu z circulátoru následuje optické vlákno, jak je vidět na obrázku č. 36.

 

Obr. 36: Vedení 
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 Bylo pouţito obousměrné optické vlákno, které umoţňuje přenášet optický signál v obou 

směrech, jiţ s přednastavenými parametry a délkou 300 m. Celkově v jednom směru optické 

vlákno přenáší 32 kanálů po 10 Gbit/s, coţ je dohromady 320 Gbit/s. Nastavení vlákna jsme 

nechali v nastavení základním. Nastavení vlákna ukazuje tabulka č. 3. 

Název Hodnota Jednotka 

Útlum 0,2 dB/km 

Disperze 16,75 ps/nm/km 

Náběh disperze 0,075 ps/nm
2
/km 

Teplota 27 °C 

Rayleighův rozptyl 50*10
-6

 1/km 

Dynamický šum 3 dB 

Tabulka 3: Vlastnosti optického vlákna 

 Protoţe bylo v simulačním programu Optiwave zvoleno obousměrné optické vlákno, 

musí se pro zpětný směr na kaţdý výstup (tzn. před i za optické vlákno, i na zpětné výstupy na 

ONU straně) pouţít optické zpoţďovače, viz obr. č. 25. Všechny zpoţďovače ve vzestupném 

směru jsou vidět v celém projektu, který je příloze. Kdybychom tato optická zpoţdění do 

simulace nevloţili, nemohla by nám obousměrná síť fungovat, neboť by simulace proběhla jen 

v sestupném směru. S tímto optickým zpoţděním je také spojen další parametr, který musíme 

nastavit, a to je počet opakovaní simulace. Ta se nastavuje v hlavním (globálním) nastavení 

celého projektu. Tento počet opakování se volí podle toho, kolik optických zpoţďovačů jsme 

pouţili +1. My jsme pouţili ve vzestupném směru 4 zpoţďovače, proto je počet iterací roven 5. 

 

3.1.4 Přijímací část 

 Poté, co zmultiplexovaný signál překonal vzdálenost 300 m po optickém vlákně, je nutné 

ho opět rozdělit po jednotlivých kanálech. Proto následuje demultiplexer a po něm jiţ jednotlivé 

ONU jednotky. 

 Následující obrázek č. 37 ukazuje, jak vypadá ONU jednotka. Z optického vlákna nám 

signál postoupí přes circulátor do fotodetektoru PIN, který nám optický signál zachytí  

a přemění na signál elektrický.  
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 Poté následuje důleţitý prvek zvaný Low Pass Gaussian Filter. Jeho úkolem je vyhlazení 

obrazu, potlačení statických fluktuací. Ve frekvenční oblasti toho dosáhneme zeslabením či 

potlačením harmonických funkcí o vysokých frekvencích - vynásobením spektra vhodným 

filtrem, který pro nízké frekvence má hodnotu blízkou 1 a pro vysoké frekvence dosahuje nebo 

se blíţí k nule. Odstraní nám tedy vysokofrekvenční šum, který vzniká průchodem signálu celou 

trasou vlivem nelinearit, disperze apod. 

 Následuje 3R Generátor, který nám obnoví tvar a časovou základnu signálu a celý ho 

zesílí. Na konci této topologie je BER (Bit Error Rate) analyzer, který nám ukáţe, co se se 

signálem stalo po průchodu celou trasou. 

 

 

 

Obr. 37: ONU jednotka 

 

3.1.5 BER (Bit Error Rate): 

Bitová chybovost 

 Bitová chybovost BER (Bit Error Rate) je definována poměrem chybně přijatých bitů ku 

celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu měření. 

 V komunikačních systémech můţe být na straně přijímače bitová chybovost ovlivněna 

šumem, rušením, zkreslením signálu nebo útlumem. 
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Výpočet BER: 

BER = 
𝒃𝑬

𝒗𝒑∗𝒕
  [26]           [26] 

 kde: 

- bE jsou chybně přijaté bity, 

- vp je přenosová rychlost, 

- t je celková doba měření. 

 Většinou je BER udáván v %. [26] 

 Následující tabulka č. 4 nám ukazuje bitovou chybovost naměřenou v prvním kanále naší 

topologie v sestupném i vzestupném směru. 

BER [-] sestupný směr 8,34086 * 10
-7 

BER [-] vzestupný směr 8,44286 * 10
-7

 

Tabulka 4: BER 

   

Q-factor 

 Q-factor ukazuje kvalitu signálu s ohledem na odstup signálu od šumu. V Q-factoru jsou 

zahrnuty disperze i nelinearity, které zhoršují kvalitu signálu. Čím máme tedy vyšší hodnotu Q-

factoru, tím vyšší je kvalita signálu. Jak vypadá Q-factor ukazuje obr. 38, 

výsledky najdete v tabulce č. 5. [26] 

 Výpočet Q-factoru: 

Q = 
𝑰𝟏−𝑰𝟎

𝝈𝟏−𝝈𝟎
  [26]          [26] 

Kde: 

I1 je logická úroveň „1“, I0 je logická úroveň „0“,σ1 je standardní odchylka logické úrovně „1“  

a σ0 je standardní odchylka logické úrovně „0“. [26] 

  

Q-faktor [-] sestupný směr 4,73404
 

Q-faktor [-] vzestupný směr 4,72327 

Tabulka 5: Q-factor 
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Obr. 38: Q-factor sestupný směr 

3.2 Eye Diagram 

 Diagram oka je jednoduchým nástrojem pro kvalitativní analýzu digitálního přenosu. 

Poskytuje jako první pohled do výkonu celého systému. Pečlivou analýzou tohoto vizuálního 

zobrazení můţeme vidět vzdálenost procházejícího signálu od šumu. Značí tedy rozeznatelnost 

logické 1 od logické 0. [24][25] 

 Na obr.č. 39 můţeme vidět téměř nezkreslený Diagram oka. 

 

Obr. 39: Ideálně nezkreslený Diagram oka 

 Oko je otevřené do široka a to nejideálnější stav. 

 Impulsy obsahují značné mnoţství energie na násobky opakovací frekvence (počet 

harmonických). Toto velké mnoţství energie harmonických se vztahuje k vzestupu a pádu počtu 

harmonických. Příčinou je rychlý vzestup a pád. Toto velké mnoţství energie můţe vytvořit 
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postranní pásma a diagram oka je pak téměř nečitelný. Aby se toto nestalo, musíme zredukovat 

počet harmonických, ale musí se zachovat integritu přenášených dat. Toto zredukování 

harmonických provedeme tzv. Low Pass Gausisan Filter. Na předchozím obrázku jsme mohli 

vidět nezkreslený diagram oka. Na obr. č. 40 vidíme diagram oka pro první kanál v sestupném 

směru a na obrázku č. 41 je vyobrazen diagram oka ve vzestupném směru na prvním kanále, jak 

vypadá po průchodu celou naší topologií. Nesmíme zapomenout, ţe v celé topologii jsou 

nastaveny vloţné ztráty na jednotlivých prvcích. Ale i přesto je výsledek stále ideální. 

Následující obrázek č. 42 nám popisuje informace, které lze z diagramu oka vyčíst. [24][25] 

 

 

 Obr.41: Diagram oka vzestupný směr 

 

 

Obr. 42: Popis diagramu oka 

Obr. 40: Diagram oka sestupný směr 
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 Nejdůleţitější je velikost otevření očí (vzdálenost šumu při vzorkování). Čím více máme 

oko otevřené, tím lepší vzorek máme. [24][25] 

 

3.3 Vyhodnocení: celkový útlum 

 Celkový útlum trasy vypočteme tak, ţe sečteme všechny útlumy na všech prvcích, kde 

jsme nastavili útlum 3 dB spolu s útlumem na trase, který činí 0.25 dB/km. Pro multiplexery je 

nastaven útlum 5 dB. Celkový útlum vypočteme jak pro vzestupný, tak i sestupný směr, jak 

ukazuje následující tabulka č. 6: 

Délka trasy [m] 300 

Útlum [dB]: Sestupný směr 17,08 

Útlum [dB]: Vzestupný směr 17,08 

Tabulka 6: Celkový útlum trasy 

 

3.4 Pokles výkonové úrovně 

 Pokles výkonové úrovně nám udává pokles výkonu v trase mezi dvěma měřenými body. 

Pro oba směry byly tyto body zvoleny vţdy před a po trase, kterou světelný paprsek překoná po 

optickém vlákně. Protoţe v dalším bodě mé bakalářské práce budu pomocí spektrálního 

analyzéru prakticky měřit WDM-PON síť pro prvních 6 kanálů, bude v tabulce č. 6 a 7 ukázána 

výkonová úroveň pro prvních 6 kanálů, abych ji mohl dále porovnat. 

 Pro sestupný směr jsou pro kaţdý z těchto 6-ti kanálů vybrány body ihned na začátku 

trasy a na konci po demultiplexaci. Stejně jsou tyto 2 body zvoleny i pro vzestupný směr  

Následující 2 tabulky (č. 7 a 8) ukazují naměřený pokles výkonu v obou směrech pro 6 kanálů: 

 Pokles o / Na konci trasy 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál první 16,969 / -14,613 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál druhý 16,902 / -14,551 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál třetí 16,982 / -14,700 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál čtvrtý 16,932 / -14,580 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál pátý 16,933 / -14,581 
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Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] kanál šestý 16,932 / -14,580 

Tabulka 7: Pokles výkonu v sestupném směru 

 

 Pokles o / Na konci trasy 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál první 14,013 / -14,803 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál druhý 14,080 / -14,802 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál třetí 14,881 / -14,681 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál čtvrtý 14,232 / -14,803 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál pátý 14,004 / -14,574 

Pokles výkonu v vzestupném směru [dBm] kanál šestý 13,998 / -14,574 

Tabulka 8: Pokles výkonu ve vzestupném směru 

 

3.5 Simulace LR-PON založená na WDM 

 V předešlé simulaci jsme simulovali klasickou WDM síť s délkou vlákna 300 m. Nyní 

bude nasimulována WDM síť s délkou vlákna 100 km. Této síti se díky svému velkému dosahu 

říká LR-PON (Long Reach-PON). Jedná se vlastně o optickou síť, v mé simulaci zaloţenou na 

technologii WDM, s obrovským dosahem. Jedná se tedy o LR-PON nové generace, protoţe 

původní koncepce LR-PON byla zaloţená jen na jedné vlnové délce s 10 Gbit/s s 512 nebo 

1024 koncovými zákazníky. Nová generace počítá s technologií WDM. Má simulace obsahuje 

LR-PON o 32 kanálech, kaţdý o rychlosti 10 Gbit/s a za pouţití optického zesilovače EDFA na 

konci vedení po 100 km. Celá topologie je pak přiloţena v příloze jako spustitelný soubor 

v prostředí Optiwave Optisystem. [Příloha B] 

 

3.5.1 Nastavení 

 Vysílací část OLT se skládá ze stejných prvků jako v předešlé simulaci klasické WDM. 

Všechna nastavení zůstávají stejná. 

 Měřicí přístroj na změření výkonové úrovně je připojen po 100 km trase a po EDFA 

zesilovači, abychom viděli, jak nám výkon klesl, a poté se zesílil po EDFA zesilovači. 
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 U optického vlákna byla změněna jeho délka z 300 m na 100 km. Ostatní parametry jsou 

nastaveny defaultně na svých klasických hodnotách. Po překonání 100 km vzdálenosti nám 

klesl výkon o cca -24,5 dBm. Poté opět prošel demultiplexací, kam jsem vloţil erbiem 

dopovaný vláknový zesilovač EDFA, díky kterému nám vzrostl výkon o cca 37 dB. 

 V EDFA zesilovači je nutno pozměnit některé parametry, protoţe bez nich zesílení 

signálu neproběhlo a konečný výsledek diagramu oka byl nečitelný. Vlnová délka čerpací 

laserové diody je nastavena na 980 nm, protoţe na této vlnové délce EDFA zesilovač zesílí 

signál více neţ na vlnové délce 1480 nm. Na vlnové délce 1480 nm signál nebyl dostatečně 

zesílen. Poté je nutné ještě nastavit výkon této čerpací laserové diody. Nejdříve byla nastavena 

na maximální moţnou úroveň 450 mW, kterou nám dnešní laserové diody poskytují, aby bylo 

zajištěno dostatečné zesílení. Ale pokusným měřením bylo zjištěno, ţe stačí nastavit výkon na 

250 mW. Po nastavení těchto parametrů byl výstup v koncových jednotkách čistý a čitelný. 

 EDFA zesilovač má ale také typický šum, který se pohybuje kolem 4-5 dB. Na 

následujícím obrázku č. 43 můţeme vidět tento šum, který je zobrazen zelenou barvou. Jde 

o zobrazení spektrálního analyzátoru na prvním kanálu. 

 

Obr. 43: Šum zesilovače EDFA 

 

3.5.2 Naměřené parametry 

 Následující tabulky č. 9 a 10 ukazují, jak probíhalo slábnutí a zesílení výkonu po trase 

v obou směrech. Také je vidět, jak nám EDFA zesilovač pomohl při zesílení signálu. Na 

začátku vedení má laser výkon o velikosti 5,5 dBm a po 100 km nám klesl asi o -24,5 dBm. Ale 
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díky EDFA zesilovači byl signál opět zesílen, celkově asi o cca 37 dBm. A díky tomuto zesílení 

jiţ byl signál čitelný v diagramu oka a BER jiţ byl přípustný. Vzestupný směr je na tom 

obdobně jako sestupný směr. 

Pokles po 100 km na [dBm] -18,019 

Za zesilovačem EDFA [dBm] 19,263 

Celkové zesílení [dBm] 37,282 

Tabulka 9: Výkonová úroveň sestupný směr 

Pokles po 100 km na [dBm] -18,156 

Za zesilovačem EDFA [dBm] 19,018 

Celkové zesílení [dBm] 37,147 

Tabulka 10: Výkonová úroveň vzestupný směr 

 Pomocí spektrálního analyzátoru byl poté změřen BER, Q-factor a diagram oka. Jak 

můţeme vidět na obrázku č. 44, diagram oka je i po 100 km téměř čistý. Oko je rozevřené a 

šum po trase 100 km je také ideální. Je na něm také vidět Q-factor, který byl změřen a výsledek 

ukazuje následující tabulka č. 11. 

 

Obr. 44: Diagram oka LR-PON po 100 km 

Q-factor [-] sestupný směr 4,753 

Q-factor [-] vzestupný směr 5,012 

Tabulka 11: Q-factor LR-PON 
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 Vidíme tedy, ţe i Q-factor, tedy odstup signálu od šumu, je také dostačující v obou 

směrech. Kdyţ to porovnáme s klasickou WDM-PON simulací v předcházející kapitole, 

výsledky jsou dosti podobné, i kdyţ jsme překonali 100 km vzdálenost díky optickému vláknu 

a zesilovači EDFA.  

 Spektrální analyzátor nám také ukázal velikost bitové chybovosti (BER). Výsledky 

můţeme vidět v následující tabulce č. 12. 

 

BER [-] sestupný směr 3,851 * 10
-7

 

BER [-] vzestupný směr 2,686 * 10
-7

 

Tabulka 12: BER LR-PON 

 Vidíme, ţe se BER stále pohybuje kolem hodnoty 10
-7
. Je to dáno tím, ţe máme stále 

zapnuté vloţné ztráty ve všech součástkách, kde to jen bylo moţné, aby byla topologie co 

nejvěrnější skutečnosti. Z toho nám vyplývá, ţe překročení 100 km vzdálenosti není aţ takový 

problém, tedy hlavně pro simulaci, skutečnost ale můţe být jiná. Na konci toho vedení se pak 

můţe připojit splitter a signál se můţe rozdělit mezi zákazníky hluboko v metropoli. 
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4 Měření vybraných parametrů PON sítě a porovnání 

s vytvořenou sítí v Optiwave Optisystem 

 

4.1 Zapojení školní WDM-PON sítě na budově N, laboratoř N311 

 Praktické zapojení se provádělo na přístroji EAST 1100 od LG-NORTEL. Tento přístroj 

je vlastně OLT jednotka, se zabudovaným AWG multiplexerem i demultiplexerem. Pro 

konfiguraci OLT jednotky musíme mít v počítači instalován software přímo pro to určený, který 

se nazývá EA Manager 1100 a výrobce ho dodává spolu s EAST 1100. Díky tomuto programu 

můţeme konfigurovat jakoukoliv součást EAST 1100, tzn. vypínání a zapínání jak OLT, tak i 

jednotlivých ONT jednotek, kterých můţeme připojit aţ 32. Tyto ONT jednotky nesou označení 

LG-Nortel EARU 1112. Základní prostředí softwaru EA Manager 1100 ukazuje následující 

obrázek č. 45. 

 

Obr. 45: EA Manager 1100 

 

 Před samotným zapnutím OLT jednotky, bylo připojeno 6 jednotlivých ONT jednotek 

EARU 1112. Bohuţel jich nebylo k dispozici všech 32, abychom mohli provést zadanou 
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spektrální analýzu všech 32 kanálů, které nám EAST 1100 poskytuje, proto je provedena 

spektrální analýza prvních 6-ti kanálů v pásmu L, na kterých ONT jednotky komunikovaly. 

Optický kabel byl také délky 300 m, tak jako v předešlé simulaci. 

 Spektrální analýza byla provedena pomocí spektrálního analyzéru EXFO FTB-5240B, 

který byl zapůjčen od společnosti PROFIBER. Tento spektrální analyzér je vysoce citlivý, proto 

jsme museli dávat pozor, abychom jej nepoškodili. Měření ale probíhá tak, ţe pouţijeme dělič 

signálu 90:10, kdy 10 % signálu bylo připojeno na spektrální analyzér a zbylých 90 % přijímaly 

ONT jednotky, takţe ONT jednotky měly stále dostatek výkonu na to, aby se dokázaly naladit. 

Spektrální analyzátor měl také potřebnou část výkonu, aby mohl provést měření. Po takto 

zapojené WDM síti bylo jiţ moţné provést samotné měření. Topologii tohoto zapojení ukazuje 

následující obrázek č. 46:. 

 

 

 

Obr. 46: Topologie zapojení s Optickým spektrometrem 

4.2 Spektrální analýza 

 Po správném zapojení, je ještě nutné správně nastavit spektrální analyzér. V hlavním 

nastavení je nutné vybrat měření spektrální analýzy, a poté musíme zadat všechny vlnové délky, 

které má přístroj měřit. Ručně tedy bylo nutné vepsat všech 32 jednotlivých kanálů. Teoreticky 

pro naše potřeby by stačilo jen prvních 6 kanálů, protoţe jen na těchto kanálech jsou připojeny 
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ONT jednotky a jen tyto kanály jsou aktivní, ale kdyby bylo někdy aktivních všech 32 kanálů, 

tak to aspoň v přístroji zůstane uloţené do budoucna. 

 Po takto nastavených přístrojích se spustila spektrální analýza, která trvala asi 5 minut. 

Nejprve jsme změřili sestupný směr, tj. 6 kanálů v pásmu L, a poté i vzestupný směr v pásmu C. 

Naměřené hodnoty ukazují obrázky č. 47 a 48. 

 

 

Obr. 47: Spektrometr: Sestupný směr 

 

 

Obr. 48: Spektrometr: Vzestupný směr 

 Jak je na spektrometru vidět, aktivní kanály jsou pěkně čitelné. Měření je ale ovlivněno 

tím, ţe do spektrometru jde jen 10 % výkonu, proto je výkonová úroveň signálu nízká, ale pro 

náměr nám to stačí. Ručně přednastavené kanály jsou zobrazeny na vrchní straně a jde vidět, ţe 

vlnová délka s přednastavenými parametry souhlasí. 

 Po dokončení měření bylo moţné exportovat výsledky měření do pdf souboru a následně 

uloţit na flash-disk. Tyto výsledky v pdf souboru můţeme najít v příloze. [Příloha C, Příloha D] 
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4.2.1 Výsledky a porovnání 

 Na první pohled je z grafů (Obr. 47 a 48) zřejmé, ţe výkon je v praktickém měření 

markantně menší, neţ tomu je v simulaci, i kdyţ výkon laserů je v simulaci i ve WDM-PON síti 

stejný, a sice 5,5 dBm. Tyto výsledky jsou ovlivněny právě dělením 90:10, které musíme kvůli 

měření provést. Dalším negativním jevem, kvůli kterému jsou tyto výsledky tak odlišné, je 

realita, které nemůţeme simulací docílit. V následující tabulce č. 13 a 14 je vidět, jak se 

výsledky liší od naší simulace. To je také způsobeno tím, ţe simulace je silně idealizována 

a nelze v ní docílit takové skutečnosti. V simulaci jsou také pouţity součástky, které se v praxi 

nepouţívají, jako například Optický delay, který se musí pouţít, aby simulace fungovala 

obousměrně, a dále je nutné pouţít obousměrné součástky. Také nepočítá s ţádnými spoji, jako 

např. zasunutí konektoru do spektrometru. Proto jsou výsledky tolik odlišné. Simulace jako 

taková se provede, ale vţdy je silně idealizována a musíme počítat s tím, ţe výsledky ve 

skutečnosti budou vţdy o něco horší, protoţe nelze nikdy zahrnout všechny vlastnosti reálných 

sítí (parazitických jevů). 

 

 

Kanál Výsledky ze spektrometru 

[dBm] 

Výsledky ze simulace [dBm] 

1 -27,83 -14,613 

2 -26,54 -14,551 

3 -28,95 -14,700 

4 -27,23 -14,580 

5 -27,37 -14,581 

6 -26,87 -14,580 

Tabulka 13: Porovnání výkonu: sestupný směr 
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Kanál Výsledky ze spektrometru 

[dBm] 

Výsledky ze simulace [dBm] 

1 -26,53 -14,803 

2 -26,67 -14,802 

3 -27,81 -14,681 

4 -31,06 -14,803 

5 -28,26 -14,574 

6 -27,84 -14,574 

Tabulka 14: Porovnání výkonu: vzestupný směr 

 Také kdyţ porovnáme obrázky ze spektrometru (Obr. č. 47 a 48), tak je na první pohled 

patrné, ţe spektrální čára je o něco širší, neţ je tomu ze spektrometru v Optiwave Optisystem, 

který je na obrázku č. 34. To je dáno tím, ţe v simulaci byly pouţity lasery s uţší spektrální 

čárou, zatímco v reálné síti byly pouţity FP lasery se širší spektrální čárou. 

 Z výsledků, které nám spektrometr vytiskl jako pdf soubor také můţeme vyčíst další jevy, 

jako je SNR (Signal to Noise Ratio). SNR nám udává odstup signálu od šumu. Čím větší je číslo 

SNR, tím je signál čitelnější. Je to vlastně poměr síly signálu/šum. Hodnoty SNR můţeme 

vyčíst z následujících tabulek č. 15 a 16, jeţ jsou přepsány z jiţ zmíněného pdf souboru, který je 

přiloţen v příloze. Také jsou na nich zobrazeny jednotlivé kanály s konečným výkonem, který 

můţeme nalézt v tabulkách 13 a 14. 

 Můţeme si také všimnout, ţe naměřené vlnové délky v jednotlivých kanálech nejsou 

úplně přesné a neshodují se s přednastavenými kanály. Jsou zde malé odchylky, v řádech setin 

nanometru. Tyto výsledky si můţeme ověřit z pdf souboru, který nám spektrometr vytisknul, 

jsou přiloţeny v příloze [Příloha C a Příloha D]. Odchylky jsou způsobeny tím, ţe jsou pouţity 

FP lasery, které se nenaladí vţdy úplně stejně na přesně přednastavené vlnové délky. 
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Kanál Frekvence [THz] Výkon [dBm] SNR [dB] 

1 190,4434 -27,83 26,48 

2 190,3481 -26,54 24,30 

3 190,2509 28,95 21,45 

4 190,1538 27,23 23,45 

5 190,0568 27,37 23,06 

6 189,9548 -26,87 29,77 

Tabulka 15: Výsledky ze spektrometru: Sestupný směr 

Kanál Frekvence [THz] Výkon [dBm] SNR [dB] 

1 195,5063 -26,53 21,46 

2 195,4056 26,67 20,91 

3 195,3048 -27,81 20,24 

4 195,2058 -31,06 17,82 

5 195,1081 -28,26 20,03 

6 195,0060 -27,84 20,49 

Tabulka 16:Výsledky ze spektrometru: Vzestupný směr 

4.3 Zhodnocení 

 Celkově praktické měření, ani vytvoření simulace v Optiwave, není tak lehké, jak se na 

první pohled zdá. Pokud by někdo chtěl začít simulovat optické sítě v prostředí Optiwave, je 

nejlepší domluvit si nějaký zaškolený personál. Protoţe se do simulace musí přidávat součástky, 

které se v praxi nepouţívají, jako je optický zpoţďovač a následný počet iterací, který se má 

kvůli optickým zpoţďovačům provést. Toto vám musí prozradit někdo, kdo jiţ v tomto 

prostředí pracoval. Také je nutné pouţívat obousměrné součástky, pokud chcete, aby vám 

optické sítě pracovaly obousměrně. V praktické části bylo sloţitější nastavit spektrometr tak, 

aby fungoval správně na naše poţadavky, aby měření bylo skutečně úspěšné. Protoţe taktéţ 

není lehké správně nastavit WDM síť přes uţivatelské rozhraní, které k tomu výrobce dodává. 

Zjistil jsem totiţ, ţe na drtivé většině počítačů, tento software nekomunikuje správně se síťovou 

kartou a bylo obtíţné vyhledat PC, se kterým by software komunikoval. 
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5 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo ukázat různé topologie nových pasivních přístupových 

sítí zaloţených na technologii WDM. Poté vyzkoušet software, který tyto sítě umí nasimulovat, 

a následně vybrané výsledky ze simulace porovnat s výsledky z vlastního měření. 

 První část práce se zabývá teoretickým rozborem nejrozšířenějších pasivních optických 

sítí. Zejména pak jejich topologiemi, konstrukčními prvky, vysvětlením jejich základních funkcí 

a jejich klady a zápory. 

 Druhá část se zabývá samotnou technologií WDM-PON z hlediska funkce a uţití do 

budoucna. Určitě má tato technologie budoucnost, aţ se vyřeší poslední problémy s tím spojené. 

Také je vysvětleno, jak funguje nový prvek, který k WDM technologii patří, a sice AWG. Dále 

jsou popsány různé typy technologie WDM, jako je DWDM, CWDM a WDM/TDM. Aţ se tato 

technologie ještě více rozšíří, vyuţitelnost optických sítí se mnohonásobně zvýší. 

 V dalším bodě je provedena samotná simulace klasické WDM-PON sítě v programu  

Optiwave Optisystem. Tento program není jednoduché pochopit a pro neznalého člověka je ze 

začátku matoucí, protoţe pro úspěšné dokončení simulace je nutné pouţít prvky, které se 

v praxi nepouţívají. Proto je lepší, nechat si před samotnou simulací vysvětlit základní funkce 

tohoto programu od zaškoleného personálu. Také není lehké simulaci vyladit tak, aby konečné 

výsledky byly co nejvěrnější skutečnosti. 

 V poslední části této bakalářské práce jsou porovnány výsledky ze simulace s výsledky 

měření WDM-PON sítě, která je instalována jako jediná v České republice v laboratoři N311 na 

VŠB-TUO. Při porovnávání výsledků bylo zjištěno, ţe simulace je silně idealizována a ţe tento 

program nemůţe slouţit pro přesné naplánování budoucí optické infrastruktury. Také proto, ţe 

nedokáţe zneškodnit různé parazitické jevy, a proto simulace můţe být vyuţita jen pro 

informativní účely. Také byly odhaleny nedostatky samotného programu, jako je například 

stabilita. 
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