
Na czym polega technika WDM i jakie są jej 
odmiany?



To technika zwielokrotniania w dziedzinie długości fali (Wavelength
Division Multiplexing), za pomocą światła laserowego.
Zasada działania polega na podziale światła laserowego na kilka (nawet do 
kilkuset) fal o różnych długościach, przesyłanych w tym samym czasie, w 
tym samym medium transmisyjnym (włóknie optycznym). System z 
modulacją WDM może pracować przy różnych długościach fali różniących 
się tylko o 5 nm. Sygnały po stronie odbiorczej rozdziela się za pomocą 
np. siatki dyfrakcyjnej, pryzmatu lub wielowarstwowych filtrów 
interferencyjnych. Każda długość tworzy osobny "kanał", który może 
przenosić informację. W zależności od liczby kanałów rozróżniamy 
technologię CWDM – Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM – Dense
Wavelength Division Multiplexing. W stosowanym w sieciach 
dostępowych CWDM do dyspozycji mamy ich 16, przy DWDM ich liczba 
może sięgać 40, 80 i więcej.





Najczęściej stosuję się dwie fale o długościach 1310 
nm i 1550 nm



ZALETY

 Przezroczysty dla różnych przepływności i rodzajów modulacji

 Jeden wzmacniacz na włóknie dla wielu kanałów

 Odległość między regeneratorami 80-140km

WADY

 Akumulacja zniekształceń (dyspersja) i szumów

 Zjawiska nieliniowe





Z powodu dużej ilości kanałów w systemach WDM i 
wysokiej mocy wyjściowej wzmacniaczy EDFA (Erbium
Doped Fiber Amplifier), we włóknach jednomodowych
występują duże natężenia światła. W systemie 
jednokanałowym może być osiągnięte 20 dBm mocy 
wejściowej, zaś w systemie z kanałem wielokrotnym 
moc ta może być rzędu 7 dBm na kanał. Efekty 
nieliniowe stanowią własności materiałowe, które 
zwiększają się wraz ze wzrostem natężenia światła. 
Dlatego też ich znaczenie staje się dominujące w 
przypadku dalekosiężnych systemów transmisyjnych o 
dużej przepływności bitowej.





Częstotliwość (THz) Długość fali (nm)

193,7 1547,72

193,5 1549,32

193,3 1550,92

193,1 1552,52

192,9 1554,13

192,7 1555,75

192,5 1557,36

192,3 1558,98 

Pierwszy system WDM powstał w 1994 roku, 
kiedy to za pomocą stopionego sprzęgacza 
wprowadzono do światłowodu dwie długości fali 
(2 kanały) o długościach 1310 nm i 1550 nm. 
Spowodowało to dwukrotne zwiększenie 
pojemności do 5 Gb/s, a przewód pozostał ten 
sam. Wadą takiego systemu były odległe 
długości fali, ale aby można było stosować małe 
odstępy między kanałami, trzeba było 
udoskonalić metody zwiększenia zdolności 
dyspersyjnej filtrów, siatek Bragga oraz metody 
kontrolowania stabilności pracy laserów. 
Dlatego pierwsze systemy WDM transmitowały 
niewielką liczbę kanałów: WDM- 8 kanałów co 
1,6 nm (200 GHz) (filtry używane do 
(de)multipleksacji), DWDM- 16 kanałów co 0,8 
nm (100 GHz) i UWDM- 32 kanały co 0,4 nm (50 
GHz) 



Technologie WDM posiadają bardzo istotną zaletę, 
polegającą na tym, że są niezależne od formatu 
przesyłanych danych. W kanałach mogą być 
przesyłane różnorodne protokoły (Ethernet, SDH, 
ATM, sygnał telewizji kablowej i inne).



Dense Wavelength Division Multiplexing-gęste zwielokrotnienie falowe, 
technika multipleksacji wielu sygnałów optycznych w jednym łączu 
światłowodowym z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości 
fali świetlnej (częstotliwości). Technika zwielokrotnienia falowego DWDM 
jest szczególnym przypadkiem bardziej ogólnej techniki transmisji WDM. 
Inne spotykane rodzaje zwielokrotnienia falowego WDM to CWDM i WWDM. 
Celem stosowania technologii DWDM jest przede wszystkim zwiększenie 
pojemności informacyjnej łącza optycznego, gdyż pozwala na przesłanie 
wielu kanałów informacyjnych w jednym włóknie optycznym. W przypadku 
DWDM liczba ta dochodzi do kilkudziesięciu a standardowa odległość 
między kanałami falowymi wynosi 0,8nm. Kolejną ewolucją tej techniki jest 
UWDM (ang. Ultra Dense Wavelength Division Multiplexing), gdzie odległość 
między kanałami wynosi 0,4 nm, a ilość kanałów dochodzi do kilkuset.





Technologia DWDM jest technologią dającą największe możliwości 
zwielokrotniania (kolejne ewolucje nazwy DWDM takie jak UWDM 
mają raczej charakter informacyjny, gdyż w każdej z nich mamy do 
czynienia z tą samą zasadą zwielokrotniania)

Platformy sprzętowe największych światowych producentów 
umożliwiają przesyłanie dziesiątek i setek kanałów, przy prędkości 
40Gb/s w każdym kanale. Oczywiście wymagania dotyczące włókien 
optycznych, urządzeń aktywnych są bardzo duże dlatego rozwiązania 
te są dość drogie. Najczęściej zatem wykorzystuje się rozwiązania 
wykorzystujące kilkanaście kanałów optycznych zlokalizowanych w III 
oknie optycznym (okolice 1550nm), które są lub będą sukcesywnie 
rozbudowywane.



W tym systemie dodatkowo wyróżniono 
dwa typy:
 Embedded
 Systemy otwarte

Różnica polega na tym, że w systemach 
typu embedded moduł laserowy wysokiej 
klasy jest włączony zaraz na początku i 
bezpośrednio w system transmisji 
cyfrowej SDH (Sonet). W systemach 
otwartych można zastosować tani laser o 
niekoniecznie najlepszych parametrach 
widmowych dla transmisji w sieci typu 
SDH, a dopiero po wyjściu z sieci SDH, a 
przed wejściem do systemu WDM 
zastosować laser wysokiej klasy w 
module zwanym transponderem. 



1. Warstwa optyczna
 Długość fali/Poziom mocy w kanałach
 Stosunek sygnału do szumu 
 Nieliniowe mieszanie fal 

2. Podzespoły
 Filtry (pasmo, selektywność, straty)
 Sprzęgacze, dzielniki mocy (straty, pasmo) 
 EDFA (wzmocnienie, szumowy, moc wyjściowa)
 Światłowody (straty, PMD)

3.Warstwa SDH
 Pomiar stopy błędu
 Jitter (krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych 

charakterystyk sygnału)



Wdrożenie techniki WDM spowodowało obniżenie kosztów 
działających systemów i uczyniło z sieci dalekiego zasięgu narzędzie 
mogące spełnić wzrastające zapotrzebowanie na coraz większe 
przepustowości. Od momentu wprowadzenia do komercyjnych 
zastosowań techniki WDM miał miejsce stały wzrost oferowanej 
przepustowości poprzez zwiększanie liczby kanałów optycznych; z 
kilku kanałów niosący ruch z przepływnością 2,5 Gbit/s do obecnych 
systemów z kilkuset kanałami o przepływnościach 10 Gbit/s każdy. 
Zwiększenie jednak przepływności powoduje zmniejszenie tej 
odległości (wpływ dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej); co 
pociąga za sobą wzrost kosztów infrastruktury. 

Technikę WDM stosuje się w:

 Sieciach podmorskich

 Sieciach lądowych



Systemy podmorskie można podzielić na 
dwie grupy. Do pierwszych z nich należą 
systemy, które nie wykorzystują 
regeneratorów sygnału optycznego, 
pracujące na stosunkowo niewielkich 
odległościach. Drugą grupę tworzą 
systemy pracujące na dużych 
odległościach; w których na jakość 
transmisji ma bardzo silny wpływ 
tłumienie oraz dyspersja chromatyczna 
czy też polaryzacyjna. W tego typu 
systemach stosuje się regeneratory. 
Systemu podmorskie okazały się na tyle 
niezawodne i niezbyt kosztowne, że w 
chwili obecnej pokrywają prawie cały 
glob.



W połączeniach lądowych dalekiego zasięgu nie 
ma aż tak złożonych problemów technicznych 
jak to ma miejsce w przypadku systemów 
podmorskich. Ogólne szacunki wskazują, że 
połączenia lądowe są blisko 10-krotnie tańsze 
od połączeń podmorskich. Wiąże się to z 
możliwością łatwiejszego dostępu do 
poszczególnych elementów sieci co powoduje 
obniżenie kosztów związanych z ich wymianą 
czy też naprawą i w związku z czym wymagania 
niezawodnościowe stawiane w przypadku tych 
sieci mogą być mniejsze niż w przypadku 
instalacji podmorskich. 



Źródła dzięki którym powstała prezentacja:
 Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM (Sergiusz 

Patela)
 Wikipedia.org
 Cellco.com
 Inne źródła internetowe
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