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Abstract 
This master thesis report describes a work that has been carried out at Telia Research 
AB and treats the subject opto-electric-cross connectors (OEXC) applied in optical 
long-distance network. The work is divided into two parts; an evaluation of OEXC’s 
manufactured by a telecom company and a network analysis.  
 
The evaluation part consisted of tests performed at Telia Research AB lab and where 
aimed to reveal troubles before a field trail. The tests where performed on four 
OEXC’s produced by a certain manufactor. The OEXC’s have 16 ports, an electric 
non-blocking switch matrix and optical interfaces that are possible to configure for 
different bit rates. 
 
The tests were focused on configuration, transmission characteristics, protection and 
reliability.  
 
The evaluation of the four OEXC’s revealed some problems that were taken care of 
by the manufacture. 
 
The network analysis aimed to find out the number of ports of the cross-connectors 
and the number of wavelengths required in an optical network. 
 
The network analysis part was based upon a network for long distance transmission 
composed by two halves each consisting of 13 nodes. The amount of traffic that was 
used in the analysis was based on a traffic matrix describing 2.5 Gbps (STM-16) 
connections between nodes. Transmission limitations and economical aspects were 
not taken into account.  
 
Three different networks were analysed, a star network, a hierarchic network, and a 
flat network. The star network had one OEXC in each halves of the net, the hierarchic 
net had three OEXC’s in each halves of the network and the flat net had one OEXC in 
each node.  
 
The network analysis part showed that the total amount of wavelengths was reduced 
to less than the half amount for a flat network compared with a star shaped.  
 
Looking at the number of ports the individual OEXC’s became smaller in the flat 
network than in the other net structures. The total number of ports where more than 
twice as many in the flat network compared to the hierarchic shaped network.  



3 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet som är utfört hos Telia Research AB behandlar opto-
elektriska korskopplare (OEXC) i ett modellnät. Arbetet omfattar två delar, en 
karaktärisering av OEXC:er tillverkade av en specifik leverantör och en nätanalysdel.  
 
Karaktärisering av OEXC:er bestod av mätningar utförda i laboratorium på Telia 
Research AB. Mätningarna syftade till att finna fel och brister hos korskopplaren inför 
ett fältprov.  
 
Mätningar utfördes på fyra OEXC:er. OEXC:erna har 16 portar (16 sändare och 16 
mottagare), icke blockerande elektrisk omkopplingsmatris  och optiska interface som 
kan konfigureras för olika bithastigheter. 
 
Tester som utfördes var: Konfigurering av noder och länkar, transmissionstester, 
skyddsomkoppling, tillförlitlighet och stabilitet. Några brister uppdagades vilka 
rättades till av tillverkaren. 
 
Målet med nätanalysdelen var att ta reda på antal portar för korskopplare och antal 
våglängder som skulle behövas i ett optiskt nät med OEXC:er. 
 
Analysen baserades på en nätmodell bestående av två näthalvor med 13 noder i varje 
halva. Trafikbehovet som låg till grund för analysen baserade på en trafikmatris som 
beskriver 2,5 Gbps trafik mellan noder. Transmissionsbegränsningar och ekonomiska 
aspekter har inte tagits med i analysen. 
 
För denna analys antogs tre nätstrukturer; ett stjärnformat nät, ett hierarkiskt nät och 
ett platt nät. Det stjärnformade nätet har en OEXC per näthalva, det hierarkiska nätet 
tre OEXC:er per näthalva och det platta nätet har en OEXC per nod.  
 
Ur nätanalysdelen kunde man se att de platta nätet krävde mindre än hälften av 
våglängdsantalet mot det stjärnformade nätet.  
 
När det gäller antalet portar på OEXC:er så sjönk det enskilda antalet per OEXC i det 
platta nätet jämfört med de andra nätstrukturerna. För det platta nätet blir det totala 
antalet portar fler än dubbelt så många jämfört med det hierarkiska nätet.  
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1 Inledning 
I takt med att trafikbehoven ökar för teleoperatörerna måste de tillföra mer kapacitet i 
sina nät. Nya tjänster, t ex bredband till hemmen, och fler användare ställer nya krav 
på näten. För teleoperatörer finns då ett viktigt intresse av att försöka förutse 
kommande teknikskiften hos produkter och nätdesign för att kunna utnyttja sina nät 
på ett effektivt sätt. I arbetet att blicka framåt och se vilka tekniker som kan vara 
intressanta utförs olika analyser. Det här examensarbetet beskriver utvärdering av 
opto-elektriska korskopplare samt en delanalys av ett modellnät med avseende att 
skapa ett optisk nätskikt med elektrisk regenerering och opto-elektriska korskopplare 
(OEXC).  
 
Det totala trafikbehovet beskriver en uppåtgående trend. De enskilda användarnas 
bandbredd ökar och att det blir fler användare totalt. Tjänsten ”bredband till hemmen” 
möjliggör för slutanvändaren att mer aktivt ta del av den interaktivitet internet 
erbjuder. Även andra användare som företag och t ex sjukhus kräver mer och mer 
bandbredd för att kunna nyttja ny interaktiv teknik. Det framtida behovet av 
bandbredd är helt beroende av vilka typer av tjänster som kommer att erbjudas och 
efterfrågas. 
 
För att kunna hantera de bandbredder som användare efterfrågar för att kunna utnyttja 
sina applikationer på ett meningsfullt sätt så krävs att det finns transmissionsnät med 
kapacitet som möjliggör detta. Trafik som skall transporteras över längre avstånd 
koncentreras i stora flöden som hanteras av sk. transmissionsutrustning och 
korskopplare. Industrin tävlar om vem som kan konstruera de mest kraftfulla och 
flexibla utrustningarna. 

1.1 Bakgrund 
Det som möjliggör de stora informationsflöden vi använder oss av idag är den optiska 
fibern med dess kringutrustning. Den optiska fibern har utvecklats från att för 30 år 
sedan dämpa en optisk signal med 1 dB per 30 cm [1] till 0,2 dB/km. Singelmodfiber, 
den typ av optisk fiber som används för transmission, har en kärna med en diameter 
på ca 10 µm där informationen överförs. Fibern har två passband med lägre dämpning 
som används för transmission, det ena våglängdsområdet ligger kring 1310 nm och 
det andra kring 1550 nm. Bandbredden i dessa passband är mycket stor och tillåter 
därmed höga bithastigheter att överföras. Kablar som används för transmission 
innehåller ofta 48, 96 och 192 enskilda fibrer. 
 
En annan viktig komponent som möjliggjort att kostnadseffektivt överföra optiska 
signaler längre sträckor är fiberoptiska förstärkare (Erbium-doped fiber amplifier - 
EDFA). De är konstruerade av optisk fiber som är dopad med grundämnet Erbium. I 
fibern finns Erbiumjoner som kan exciteras till ett högre energitillstånd med en extern 
sk. pumplaser. En signal med rätt våglängd som passerar genom fibern kan då 
växelverka med jonerna och förstärkas. De fiberoptiska förstärkarna förstärker 
signaler i olika frekvensband som benämns C och L, figur 1. Att de förstärker 
våglängder över frekvensband gör det möjligt att förstärka flera signaler på en gång. 
Alternativ teknik med att använda en förstärkare per signal skulle bli betydligt mer 
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kostsam. EDFA-förstärkaren består fysiskt  av en ihoprullad fiberslinga med 
pumplasrar vars effekt matas in i fibern med eller mot signalen som skall förstärkas. 
 
Nästa generations förstärkare kallas Raman-förstärkare och är också en 
fiberförstärkare som dock ej bygger på dopad fiber. Ramanförstärkaren använder sig 
av vanlig singelmodfiber som förstärkarmedium vilket utgörs av den optiska fiber 
som används för att överföra trafik. Pumplasrar används även till denna förstärkare. 
Ramanförstärkaren har ett bredare våglängdsspektrum där den kan förstärka signaler. 
 
Fiberoptisk teknik är det bästa sättet att överföra mycket information över långa 
sträckor. Nya koncept för att försöka använda mer av den bandbredd som den optiska 
fibern erbjuder utforskas.  

Figur 1. Dämpning per kilometer för singelmodfiber [2]. Markeringarna för C-band och L-band 
visar Erbiumförstärkares arbetsområde. 

 
Optiska signaler degraderas dock under överföring. Degraderingen beror på 
transmissionsbegränsningar, t ex additivt brus i optiska förstärkare, dämpning och 
dispersion i de optiska fibrerna. Dämpning uppkommer dels i fibern men framförallt 
då signalen passerar utrustningar. Dispersion kan delas upp i flera områden, två 
viktiga är kromatisk och polarisationsmoddispersion (PMD). Den kromatiska 
dispersionen uppstår pga. att den optiska signalen innehåller flera våglängder och 
dessa fördröjs olika mycket i fibern. Det innebär att pulserna breddas i tiden. PMD är 
en annan form av disperson som förekommer statistiskt. Att PMD är ett statistiskt 
fenomen beror bla. på att det är relaterat till tryck och temperatur. All dispersion leder 
till att mottagaren får svårare att detektera signalen korrekt.  
 
Transmissionsbegränsningar kan kompenseras i olika grad längs 
transmissionssträckan. Den enklaste formen av kompensation är försträkning av 
signalen och benämns 1R (reamplification). Om signalen förutom att förstärkas även 
får pulsflankerna  korrigerade benämns kompensationen 2R (reamplification, 
reshaping). Om 2R används samt att takten i signalen återvinns så att rätt längd på 
pulserna erhålls har man 3R-regenerering (reamplification, reshaping, retiming) av 
signalen. 
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De transmissionsnät som används idag är låsta till specifika protokoll och 
bithastigheter. Flertalet protokoll för att multiplexera bitströmmar i standardiserade 
bitmönster och ramar har utvecklats. Exempel på några är PDH, SDH, ATM och 
Gigabit Ethernet. SDH (synkron digital hierarki) är ett mycket vanligt protokoll för 
transmission. Idag är SDH standardiserat för överföringshastigheter från 155 Mbps till 
10 Gbps. Gemensamt för dessa protokoll är att de använder sig av optisk transmission 
för längre avstånd. Då ett transmissionsnät byggs så använder man sig av utrustning 
som arbetar enligt ett visst protokoll som anses lämpligt. Vad som anses lämpligt är 
knutet till hur nätet skall användas och vilka tjänster det skall kunna erbjuda, t ex 
video, telefoni, data eller andra multimediatjänster. När ett nät är byggt med ett visst 
protokoll och man vill överföra andra protokoll så måste anpassning ske mellan dem. 
Denna anpassning gör näten mindre flexibla. 
 
Många tror att nästa generations transmissionsnät är optiska nät där signaler överförs 
heloptiskt, dvs. signalen är optisk hela vägen från sändare till mottagare. Sådana nät 
kallas optisk transparenta nät. Fördelar med optisk transparenta nät är att flexibiliteten 
ökar med avseende på konfigurering av våglängdsförbindelser genom nätet, 
konfigurering av nätets struktur, och att det inte är beroende av vilken bithastighet 
som används.  
 
I ett heloptiskt nät kan en signal inte återskapas (3R) idag. Transmissions-
begränsningar påverkar på så sätt längden av transmissionsavstånden i heloptiska 
transparenta nät.  
 
För att en signal skall kunna återskapas måste den omvandlas till elektriska domänen 
först. Vid 3R- regenerering måste bithastigheten vara känd på de signaler som skall 
återskapas.  
 
Optiska nätskikt där elektrisk 3R-regenerering används kan byggas med våglängder 
med kända bithastigheter. Sådana nätskikt kan koppla om hela våglängder till skillnad 
från underliggande nätskikt som kan koppla om delströmmar av våglängder. Ett 
optiskt nätskikt kan då erbjuda snabbare och enklare omkoppling av hela våglängder. 
Omkoppling kan vara nödvändig för förbindelser till kunder, skyddsomkoppling eller 
konfigurering av nätets struktur. Utrustning för omkoppling av hela våglängder kan 
tillverkas billigare då de har färre funktioner än korskopplare med funktion att koppla 
om delföden av våglängder. 

1.2 Transmissionssystem och korskopplare 
Transmissionsnät byggs upp av olika komponenter och utrustningar. Två viktiga 
komponenter som skapar stommen i ett optiskt nät är transmissionssystem och 
korskopplare. Transmissionssystem kallas den utrustning som realiserar överföringen 
av information och korskopplarna används till att styra om trafikflöden i nätet.  
 

1.2.1 Transmissionssystem 
De optiska transmissionssystem som finns på marknaden och i nätet idag är sk. punkt-
till-punkt-system. Ett punkt-till-punkt-system innebär att det är två utrustningar som 
kommunicerar med varandra utan möjlighet till att styra om trafikströmmar. I det 
enklaste fallet kommunicerar två ändsystem via en våglängdskanal i en fiber (det ena 
systemet är sändare och det andra mottagare). Dessa system är knutna till specifika 
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protokoll. Det är vanligt att använda någon av våglängderna 1310 nm och 1550 nm i 
dessa system där endast en våglängd används. Alternativt kan flera våglängder 
multiplexeras samman på en fiber. Tekniken för detta kallas våglängdmultiplexering 
(Wavelength division multiplexing, WDM) och är ekvivalent med 
frekvensmultiplexering av optiska signaler. En anledning till att multiplexera ihop 
signaler på en fiber är att det är dyrt att lägga ned ny fiber i marken och man försöker 
istället använda befintlig fiber. Om fler våglängder sänds över samma fiber nyttjas 
fibern naturligtvis effektivare. Våglängdskanalerna kan göras transparenta (signalerna 
överförs utan att bithastighet är känd) eller bithastighetsberoende. 
 
DWDM (Dense Wavelength division multiplexing) packar våglängderna tätt samman. 
Exempel på vad som är kommersiellt tillgängligt idag är system med 40 
våglängdskanaler med 50 GHz (≈0,4 nm) avstånd mellan våglängderna. Varje 
våglängd kan bära upp till 10 Gbps, dvs. den totala överföringskapaciteten är 400 
Gbps. Detta motsvarar drygt 5 miljoner telefonsamtal om 64 kbps vardera. 
Transmissionsavståndet är ca 600 km. Beroende på kanalkapacitet (bps) och 
förstärkaravstånd har systemen olika maxavstånd över vilka de kan överföra signaler. 
Figur 2 visar hur det kan se ut när signaler är multiplexerade till en fiber. Nästa 
generations DWDM-system har över 150 kanaler med en kanalhastighet på 40 Gbps 
[3].  
 
Kapaciteten för ett DWDM-system begränsas bla. av bithastigheten för varje enskild 
våglängdskanal. Då bithastigheten ökas på en enskild våglängdkanal ökar även dess 
spektraltäthet. De optiska förstärkarna förstärker signaler inom begränsade 
frekvensområden (C-band och L-band, figur 1). Antalet våglängdskanaler som får 
plats i förstärkarnas frekvensband begränsas på så sätt. 
 
 
 

 
Figur 2. Frekvensspektrum som visar signaler multiplexerade till en fiber.  Grafen är från ett 
DWDM-system utrustat med åtta 2.5 Gbps kanaler med 200 GHz kanalavstånd. 

 
För att nyttja fiberns kapacitet till att överföra signaler med lägre hastighet än vad 
DWDM-systemen är kapabla till kan man multiplexera ihop flera inkommande 
signaler på en våglängd, sk grooming, ex. så kan fyra 2.5 Gbps-kanaler multiplexeras 
ihop till en 10 Gbps-kanal i ett DWDM-system.   
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Ett DWDM-system (figur 3) är uppbyggt av sändartranspondrar, en multiplexor, ett 
antal optiska förstärkare, en demultiplexor och mottagartranspondrar.  
 
Sändartranspondrarna tilldelar signaler som skall sändas över DWDM-systemet 
specifika våglängder. Sändartranspondrarna kan återskapa signalen helt (3R) eller 
delvis (2R).  
 
Multiplexorn (mux) multiplexerar ihop de olika våglängderna på en fiber. Därefter 
förstärkas signalerna i en optisk förstärkare (1R) innan de sänds iväg. Optiska 
förstärkare används även längs överföringssträckan. 
 
I mottagaränden sker omvänd process. Inkommande signaler förstärks, 
demultiplexeras och om det behövs återanpassas de till rätt våglängder och optiska 
effekter i mottagartranspondrar.  
 
 
 

Figur 3. DWDM-system. 

 
WDM är ett område som fortsätter att utvecklas. Nya tekniker för att kunna överföra 
fler våglängder, högre hastigheter per våglängd och längre avstånd är en naturlig 
utveckling att vänta.   

1.2.2 Korskopplare 
Korskopplare används för att styra om trafikflöden i transmissionsnät. Det kan vara 
aktuellt vid omkoppling av ordinarie förbindelser och skyddsomkoppling vid 
kabelbrott. Vanligtvis är de knutna till specifika protokoll, t ex ATM eller SDH. För 
SDH kallas korskopplarna ”digitala korskopplare” (DXC). Korskopplingen sker i 
dessa fall i en elektrisk matris. Omkoppling kan i dessa fall ofta ske både i tiden och i 
rummet [4]. En omkoppling i tiden innebär att tidluckor (ett delflöde i en 
multiplexerad bitström) flyttas till en annan position i samma flöde. Omkoppling i 
rummet är då ett trafikflöde styrs om till en annan fysiskt skild port. 
 

Optiska EDFA-förstärkare Mottagartranspondrar 

DemuxMux 

Sändartranspondrar

Optisk fiber fiber 
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Korskoppling i de digitala korskopplarna sker ofta efter det att signalen 
demultiplexerats ned någon nivå i sin hierarki. Dessa delströmmar korskopplas i en 
matris i stället för hela signalen.  
 
Om hela trafikflöden som ej demultiplexerats önskas omkopplas kan korskopplare 
med betydligt enklare funktion användas. I optiska nät använder man sig av 
korskopplare (rumsväljare) som kan styra om våglängdskanaler. För dessa ändamål 
finns i huvudsak två typer av korskopplare, opto-elektriska och heloptiska. 
Utmärkande för dessa är att omkopplingsmatrisen antingen är elektrisk eller optisk.  
 
De korskopplare som har elektrisk matris kallas OEXC (Opto electric cross 
connector).  De med optisk matris kallas för OXC (Optical cross connector) och har 
heloptiska framföringsvägar genom korskopplaren. Gemensamt för båda är att de ska 
kunna styra om signalen på en ingång till en godtycklig utgång. Om en korskopplare 
kan koppla om alla ingångar till varsin utgång samtidigt i vilken kombination som 
helst kallas den ickeblockerande.  
  
De optoelektriska (OEXC) korskopplarna omvandlar de optiska signalerna till 
elektriska signaler i interface. Därefter så korskopplas signalerna i någon form av 
elektrisk korskopplingsmatris. Före eller efter matrisen kan en regenerering av 
signalen ske. Slutligen så omvandlas den elektriska signalen till optisk signal igen. 
Omkopplingstider för OEXC:er kan göras mycket korta (< 1 µs) beroende på vilken 
teknik som används.  
 

Figur 4. Principskiss för OEXC. 

 
Heloptiska korskopplare (OXC) kan konstrueras på flera olika sätt. Med heloptiskt 
menas här att framföringsvägen för signalen är optisk hela vägen genom 
korskopplaren. Detta möjliggör en optiskt transparent korskopplare. Interferens av ljus 
i halvledare, polarisation i flytande kristaller och mikromekaniska [5] konstruktioner 
är några lösningar som kan används för att styra ljusflöden. Mikromekaniska (MEMS 
– Micro- Electro- Mechanical Systems) konstruktioner lovordas av många. 
Konstruktionen kan bestå av små speglar som ändrar vinkel genom påverkan av 
elektriska fält. På så sätt kan spegeln länka av ljus från och till olika portar i en matris. 

Elektriska signaler Optiska signaler 

Laser. Elektrisk 
till optisk (E/O) 
omvandling  

Regenerering Matris där korskoppling sker 

Optisk detektor. 
Optisk till elektrisk 
(O/E) omvandling 

Optiska signaler 

OEXC 

3R

3RO/E E/O

E/OO/E 
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Matriserna kan tillverkas i två eller tre dimensioner och blir i det senare fallet 
betydligt kompaktare. Omkopplingstider av ett ljusflöde för MEMS kan vara mindre 
än 10 ms. Det sker mycket utveckling runt detta och omkopplingstiderna blir hela 
tiden kortare. Figur 5 visar principen för en två-dimensionell MEMS. Speglarna i 
matrisen kan röra sig upp och ned (mot eller från planet som figuren ligger i). Är 
spegeln i nedfällt läge passerar ljuset spegeln och ingen avlänkning av ljuset sker. Då 
spegeln är i uppfällt läge sker det omvända och ljuset länkas av. 
 

 
Figur 5. Principskiss för en heloptisk MEMS-korskopplare med två-dimensionell matris. 

1.3 Nätstruktur 

1.3.1 Nät övergripande 
Att ha fysiska förbindelser mellan alla noder som ska kommunicera med varandra i ett 
nät skulle vara väldigt kostsamt. Istället kan nät ordnas i logiska strukturer som 
använder sig av de fysiska förbindelserna som finns.  
 

 

Fysisk förbindelse, ex optisk fiber
Logisk förbindelse

NxN 
Matris 
med 

Anlutningar 
för optofiber 

Ljusterbara speglar 

OXC 

Exempel på 
korskopplad trafik 

Figur 6. Den högra figuren visar en logisk struktur byggd på den fysiska till vänster. 
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Nät kan byggas med olika strukturer som t ex ringar, bussar eller stjärnstrukturer. De 
delas ofta in efter storlek, local area network - LAN (ansluter till användare, t ex en 
dator), metropolitan area network - MAN (fördelar trafikflöden inom lite större 
område, t ex en kommun), och wide area network – WAN (tillåter trafik att utbytas 
mellan städer och eventuellt länder). När nätstruktur väljs spelar naturligtvis många 
parametrar in, ekonomi, protokoll, storlek och t ex flexibilitet vid omkonfiguration av 
trafik i nätet. Idag diskuteras det mycket runt fördelar och nackdelar med ringnät 
kontra platta nät. Viktiga parametrar i ämnet är nyttjande av nätets totala bandbredd 
och skyddsmekanismer. Ett platt nät där endast en nivå används finns samma funktion 
i alla anslutna noder. 
 
Näten kan också delas in i olika nivåer, sk. hierarkiska nät, där olika funktioner finns 
implementerade. I ett hierarkiskt nät med flera nivåer kan t ex korskopplare placeras i 
en nivå som förmedlar större trafikflöden mellan regioner lokaliserade i en annan 
nivå.  

Figur 7.  Nätstrukturer.   

Protokoll som skall förmedla trafik kan delas in i kretskopplade och 
paketförmedlande. Kretskopplad trafik (t ex SDH) allokerar en specifik bandbredd 
som låses av användaren och ingen annan kan få tillgång till den. Paketförmedlande 
protokoll (t ex IP) skickar paket över en bandbredd som flera sändare kan dela på. 
 
Förbindelseorienterad trafik använder sig av samma väg hela tiden genom nätet när 
den kommunicerar. En förbindelselös uppkoppling innebär att trafiken kan ta olika 
vägar genom nätet. Kretskopplad trafik är förbindelseorienterad. Paketförmedlande 
protokoll kan vara både förbindelseorienterade och förbindelselösa.  
 
Vägval kan göras statiskt eller dynamiskt. En statisk allokering innebär att en 
förbindelse konfigureras manuellt. Förbindelsen sätts upp och tas bort genom ett 
stödsystem där övervakaren själv måste hålla reda på var ledig kapacitet finns i nätet. 
Alternativt kan vägvalet göras dynamiskt. Det är då intelligens implementerad i nätet 
som avgör vilken förbindelse som är mest lämpad. Någon form av routingprotokoll 
avgör vilken väg som är bäst och etablerar en förbindelse. Det pågår mycket forskning 
idag om hur detta ska lösas för optiska nät.  

a) b) c) 

a) Stjärnnät 
b) Hierarkiskt nät 
c) Platt nät 
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SDH och SONET är dominerande protokoll som använder sig av kretskopplad 
teknologi och har standardiserats för transmission. De använder sig av hastigheter upp 
till 10 Gbps idag och nästa generation som kommer stödjer överföring av 40 Gbps. 
Vägval handhas statiskt i dessa protokoll. 
 
IP-protokollet som den defacto standard det har blivit är det paketförmedlande 
protokoll som övervägande används idag. IP behöver en bärare, ett protokoll som är 
specificerat för det fysiska gränssnittet. För att överföra stora mängder IP-trafik 
används ofta SDH/SONET som bärare men även andra protokoll som ATM används.  
 
Ett framtida protokoll för optiska nät skulle kunna vara GMPLS (Generalized multi 
protocol label switch). GMPLS baseras på MPLS (Multi protocol label switch) som är 
ett protokoll som skall kunna sätta upp förbindelseorienterade vägar genom nät för IP 
trafik. MPLS har utvecklats under flera år och kommer förhoppningsvis att realiseras i 
fler verkliga applikationer inom en snar framtid. Att GMPLS-protokollet har 
generaliserats innebär att även omkopplingar av tidluckor, våglängder eller andra 
rumsswitchar skall kunna ske. Alltså ett protokoll som skall kunna välja väg genom 
hela nätet. 
 
En viktig parameter för operatörer av nät är kvalitet. För att kunna erbjuda sina kunder 
kvalitativa förbindelser (QoS - Quality of service) med få och korta avbrott och andra 
störningar underlättar det om det är möjligt att mäta kvaliteten på länkar. Kan en 
operatör förutse en degradering av kvaliteten på en förbindelse är det möjligt att göra 
en omkoppling i nätet innan försämringen blir för påtaglig för kunden. För sådana 
mätningar finns standardiserade storheter för kvalitet till flera protokoll. Det kan vara 
bitfel per tidsenhet (BER- Bit error ratio) för kretskopplade förbindelser eller 
omsändning av paket för paketförmedlande förbindelser.  
 
För optiska nät är QoS en diskussion som pågår för fullt. I ett heloptiskt nät kan det 
vara problematiskt att utföra mätningar på signaler bla. då bithastighet inte är känd. 
Det har utvecklats andra metoder för att bedöma signalkvalitet än genom BER-
mätningar som kräver att bithastighet är känd. Förslag på andra metoder att bedöma 
kvalitet på signaler är med ögondiagram eller att använda sig av optiskt signal-till-
brus-förhållande (OSNR-Optical signal-to-noise-ratio). I ett optiskt nät där elektrisk 
regenerering används är bithastigheten känd och det är möjligt att använda sig av 
BER-metoder. BER-metoder ger ett bra värde av den faktiska signalkvaliteten när 
mätningen utförs. De andra metoderna kan dock tidigare avslöja en tendens till 
degradering av signal. 
 

1.3.2 Skyddsomkoppling 
Skyddsomkoppling är en viktig funktion i nätet för att kunna erbjuda kunder 
kvalitativa förbindelser. Skyddsomkoppling kan utföras på länknivå eller på 
förbindelsenivå. Skydd på länknivå innebär att en förbindelse mellan två utrustningar 
skyddas. Det kan göras med en extra fiber som trafiken kopplas över till om ordinarie 
framföringsväg skulle upphöra att fungera. Olika nivåer på skydd kan användas. En 
fiber kan vara dedikerad för att skydda en eller fler fibrer. Den kan också vara 
belastad med lägre prioriterad trafik som kopplas bort vid skyddsomkoppling. Skydd 
på förbindelsenivå innebär att en förbindelse skyddas hela vägen från sändare till 
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mottagare. En alternativ väg ska då finnas eller kunna konfigureras i nätet parallellt 
med den ordinarie vägen. Den alternativa vägen kan vara belastad med trafik som har 
lägre prioritet. Vilken skyddsmetod som väljs kan bero på ekonomi och nätstruktur. 

1.4 Problem och Syfte 
Examensarbetet hade två inriktningar; 
 
•  Mätning på OEXC:er med syfte att karaktärisera dessa. 
•  Dimensionering av ett optiskt nätskikt med OEXC:er. 
 
Syftet med att mäta på OEXC:er var främst som förberedelse för ett fältprov att 
bedöma deras transmissionsprestanda men även att granska funktionen i helhet. 
Korskopplarna är tillverkade av en svensk leverantör och uppdraget utfördes åt Telia-
bolaget Skanova. 
 
Uppdraget med nätdimensioneringen var att analysera tre nya nätarkitekturer för ett 
nationellt optiskt nät med OEXC:er.  
 
Målet med nätanalysen var att ge en uppfattning om hur stora (antal portar) OEXC:er 
samt hur många våglängdskanaler som skulle behövas i de tre olika fallen. Data att 
utgå ifrån var ett modellnät samt en hypotetiskt trafikmatris. 
 
I arbetet antogs uteslutande våglängder och OEXC:er med 3R-portar låsta till 
bithastighet 2,5 Gbps (STM-16-flöde i SDH). Näten skulle byggas med DWDM-
system och opto-elektriska korskopplare. Problemen kunde då angripas utan hänsyn 
till transmissionsbegräsningar.  
 
Vid beräkning av reservkapacitet skulle enkelfel antas. Enkelfel innebär fel på en länk 
i nätet, det kan vara fel på en länk i röd näthalva eller fel på en länk i blå näthalva.  
 
Till den första delen med mätningar på OEXC nyttjades drygt 4 månader och till den 
andra delen användes ca 5 veckor. Resterande tid ägnades åt rapportskrivning. 
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2 Förkortningar 
1+1  - Metod att skydda trafik. Signalen sänds konstant två vägar mellan 

OEXC:erna. I mottagaränden väljs bästa signal 
1R - Reamplification 
2R  - Reamplification, reshaping 
3R  - Reamplification, reshaping, retiming 
ATM - Asynchronous transfer mode.  
BER - Bit error ratio 
DWDM  - Dense wavelength division multiplexing 
DXC  - Digital cross connector, korskopplare för SDH 
EDFA - Erbium doped fiber amplifier 
GMPLS - Generalized multi protocol label switch 
LAN - Local area network 
MAN - Metropolitan area network 
MEMS - Micro-electromechanical systems  
MPLS - Multi protocol label switch 
NMS - Network management system 
OEXC  - Optical electrical cross connector 
OSNR - Optical Signal-to-Noise Ratio  
OXC  - Optical cross connector 
PMD - Polarization mode dispersion 
QoS - The Quality of Service  
SDH  - Synchronous digital hierarchy (europeisk standard) 
SONET - Synchronous Optical Network (Nordamerikansk standard) 
STM-16 - Trafikflöde i SDH hierarkin med hastighet 2488,320 Mbps 
WAN - Wide area network 
VC4 - Virtual container, 140Mbps delflöde i SDH 
WDM  - Wavelength division multiplexing 
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3 Mätningar på opto-elektriska korskopplare (OEXC) 
Fyra stycken opto-elektriska korskopplare utvärderades vilket utfördes på Telia 
Research AB laboratorium i Farsta, Stockholm. Testspecifikation var framtagen av 
tillverkaren i samråd med Telia. Testerna syftade till att hitta fel och brister inför ett 
fältprov med optiskt nätskikt. Utvärderingen omfattade hårdvara (OEXC) samt 
mjukvara NMS för att styra OEXC. Mjukvaran med namn NMS är ett network 
management system. 
 
Tester utfördes inom följande områden: 
 

•  Konfigurering av noder och länkar var tester som utfördes för att verifiera 
NMS funktion mot noderna. Olika nät konfigurerares i NMS. 

•  Transmissionstester utfördes för att verifiera prestanda för OEXC:erna. 
Prestanda som t ex mottagarkänslighet verifierades med bitfelsmätning (BER).  

•  Skyddsomkoppling testades för att verifiera att OEXC:erna omkonfigurerades 
automatisk som de skulle vid avbrott på fiber. Omkopplingstider mättes också. 

•  Tillförlitlighet och stabilitet var långtidstester för att verifiera att trafik under 
en längre tid sändes bitfelsfritt. 

 
NMS mjukvara med funktioner testades kontinuerligt under de andra testerna då 
länkar och förbindelser konfigurerades.  
 
Mätobjekten är prototyper med 16 portar (16 sändare och 16 mottagare). Matrisen är 
elektrisk och ickeblockerande vilket innebär att alla ingångar och utgångar kan 
korskopplas utan att någon av dem blockeras. Portarna kan hantera bithastigheterna 
155,520; 622,080; 2 488,320 Mbps för SDH och 1,25 Gbps för Gb-Ethernet. Dessa 
bithastigheter  hade klockåtervinning (3R). Det är även möjligt att konfigurera 
portarna som transparenta för 100-1000 Mbps med 2R. I de tester som utfördes var 
portarna konfigurerade för 2,5 Gbps-hastighet med klockåtervinning (3R). 
 
Den elektriska korskopplingskärnan är implementerad på ett chip i en logisk 
grindstruktur. Trafik kopplas igenom utan att någon overhead läses i trafiken.  
 
Korskopplarna kan användas till att bygga nät med skyddsomkoppling och i 
versionerna som testades fanns 1+1 skydd, non-revertive implementerat, dvs. efter det 
att en skyddsomkoppling är utförd och den trasiga länken är lagad sker ingen 
automatisk återkoppling. OEXC:erna övervakas med managementsystemet NMS. I 
NMS kan nät byggas och enkelriktade förbindelser kan konfigureras och övervakas. 
Förbindelser som konfigureras får en statisk allokering och ändras manuellt i NMS 
eller genom skyddsomkoppling 
 
Resultatet av mätningarna var gott. De problem som visades sig korrigerades av 
tillverkaren. Problem som rättades till var bla. hantering av mjukvara och ett 
temperaturproblem som gav upphov till bitfel. 
 
Testresultat och testuppställningar finns beskrivna i en egen rapport. Denna rapport 
hittas i bilagan ”Mätrapport OEXC”. 
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4 Optiskt nätskikt med opto-elektriska korskopplare 
(OEXC) 

Optiskt nätskikt är av intresse för att kunna hantera ett nät mer dynamiskt och kanske 
erbjuda nya tjänster, dynamik i form av omkonfigurering av kapacitet och nätstruktur. 
Vilken nätstruktur som väljs och hur mycket utrustning som används är avgörande för 
hur dynamiskt nätet blir. Det finns många viktiga och intressanta frågor att besvara 
runt detta. Hur ska det användas? Ska nätet vara heloptiskt eller ska det ha elektrisk 
regenerering? Vilken nätstruktur skall användas? Hur mycket utrustning går det åt? 
Vilket förslag är mest kostnadseffektivt? Här avgränsas frågeställningar till att beröra 
optiska nät med elektrisk regenerering och opto-elektriska korskopplare.  
 
I optiska nät är det våglängder som är bärare av trafik. Hela våglängder kopplas om 
mellan sändare och mottagare. Om delflöden skall korskopplas sker detta i annat 
nätskikt än det optiska. I ett heloptisk nät krävs en mer ingående planering av 
våglängder eftersom de behåller samma våglängd från sändare till mottagare. Varje 
förbindelse utgörs av en våglängd och alltså måste användningen av dessa planeras så 
att inte fler förbindelser använder sig av samma våglängd och kolliderar. De nät som 
denna rapport handlar om har omvandling för opto-elektrisk-opto vilket innebär att 
inte samma planering krävs.  

4.1 Modellnät 

4.1.1 Modellnät 
Modellnätet består av totalt 26 noder som är delade mellan en röd och en blå näthalva 
(13 röda och 13 blå noder). En nod är en knutpunkt som terminerar och korskopplar 
trafik till och från ett nodpar. Noderna är uppdelade parvis i röda och blå noder och 
sammanbinds med gröna länkar. Noderna är numrerade med nätfärg och ett 
löpnummer. T ex BN-5 anger blå nod nummer 5.  
 
Som tidigare nämnts så består en länk av ett antal optiska fibrer. Detta nät med röda, 
blå och gröna länkar kallas RGB-nätet. Den logiska strukturen för modellnätet visas i 
figur 8. Varje länk är numrerad med en bokstav som anger vilket nät den tillhör samt 
en siffra, ex. R7 – rött nät länk 7.  
 
Modellnätet är byggt med SDH-utrustning och DWDM-system. De flesta av 
sträckorna mellan noderna är bestyckade med DWDM-system men det finns enskilda 
länkar som inte är det. I varje nod finns det en DXC som ansluts till DWDM-system. 
Trafik till en nod ansluts till dess DXC och termineras. Med termineras menas att 
trafik avslutas, t ex trafik har nått destination och skall demultiplexeras. Om trafik 
skall till annan nod styrs den om i DXC. 
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Figur 8. Logisk vy som visar hur noder och länkar i modellnätet är  sammankopplade med 
DWDM-system. 

 
Den totala trafiken i nätet skall fördelas jämnt mellan de båda näthalvorna, sk. 
lastdelning.  
 
För att skydda trafik vid händelse av fel skall det finnas reservvägar genom nätet. 25 
% av ordinarie trafik skall kunna skyddas [6]. Reservvägarna skall gå i den andra 
näthalvan, dvs. trafiken i den röda näthalvan skyddas av 25 % extrakapacitet i blå 
näthalvan. Då trafik byter näthalva vid skyddsomkoppling nyttjas de gröna länkarna. 
Dessa används endast vid skyddsomkoppling. 
 

4.1.2 Tre nya nätstrukturer med OEXC 
Tre nya logiska nätstrukturer analyseras. Omkoppling i näten sker uteslutande på 
våglängdsnivå. På samma sätt användes ett blått, rött och ett grönt nät. Nätet kan delas 
in i två halvor, röd och blå. Ordinarie trafik använder röd och blå näthalva och det 
gröna nätet används vid skyddsomkoppling. Trafiken i näthalvorna är intern, dvs. 
normalt har inte röda och blåa noder någon trafik mellan sig. Röda noder har 
förbindelse med andra röda noder och samma gäller för noder i blått nät.  
 
Det totala behovet i nätet skall delas lika (lastdelning) mellan näthalvorna. 
 

RN-10 RN-11 RN-12 RN-13

R10 R11 R12

G10 G11 G12 G13
B10 BN-12 BN-13 R13
BN-10 B11 B12

BN-11 BN-1 G1
RN-1

R9 B9 B14 B1 R1
B13 BN-2

G2 RN-2
B2

BN-9 BN-8 BN-7 BN-6 BN-5 BN-4 B3 R2
G3 RN-3

B8 B7 B6 B5 B4 BN-3
G9 G8 G7 G6 G5 G4

R8 R7 RN-6 RN-5 R3
RN-9 R5 R4 RN-4

RN-8 RN-7
R6
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Den röda och den blå näthalvan har 13 noder var. Ett nodpar, där ena noden tillhör blå 
näthalva, och den andra röd näthalva, förbinds med grön länk. På alla länkar (dvs. 
röda, blåa och gröna) användes DWDM-system och för omkoppling av våglängderna 
användes OEXC:er. De nya nätens logiska struktur läggs som ett nytt optiskt nätskikt 
på modellnätet. De nya skikten nyttjar samma noder och länkar som modellnätets 
DWDM-struktur, figur 9, för att bilda de nya logiska nätstrukturerna. 
 
I varje nod antogs även en DXC för omkoppling av trafik med lägre bithastighet.  
 

 
Figur 9. Exempel på nytt nätskikt 

Samma krav på skyddsomkoppling ställs på de nya näten som för det nuvarande. 25 
% av ordinarie trafik ska alltså kunna skyddas i motsvarande näthalva. 
Reservkapaciteten skall beräknas på den förbindelsekapacitet som finns mellan två 
noder, inte på kapaciteten som går över en viss enskild länk. Vid avbrott skall grön 
länk användas för att överföra trafiken till andra näthalvan. Reservkapaciteten skall 
välja väg genom andra näthalvan till närmsta OEXC där reservkapaciteten åter skall 
använda ordinarie näthalva.  
 
De nya logiska nätstrukturerna är: 

•  Stjärnnät: En centralt placerad OEXC i varje näthalva där respektive näthalvas 
trafik korskopplas. 

•  Hierarkiskt nät: Tre OEXC:er per näthalva. 
•  Platt nät: En OEXC i varje nod, dvs. 13 per näthalva. 

4.2 Passiva och aktiva noder 
För att bygga de nya näten måste noderna i det fysiska nätet kopplas samman för att få 
önskad logisk struktur. Mellan noderna finns DWDM-system som är bestyckade med 
transpondrar. Det finns två typer av noder som bygger näten, passiva och aktiva. De 
passiva noderna har ingen OEXC vilket däremot de aktiva har. 

4.2.1 Passiv nod 
I passiv nod kan ingen omkoppling av våglängder i nätet ske. Det är noder som 
ansluts till aktiva noder vilka dirigerar våglängderna rätt. Passiva noder består av 
DWDM-system och en DXC som förmedlar trafik. Våglängder med trafik som skall 
till passiv nod (terminerar) ansluts till OEXC (figur 10). Detsamma gäller för 
våglängder som bär trafik till annan nod och som skall kopplas om till annan 
våglängd. Våglängder som inte skall terminera (som skall till annan nod) kopplas 
direkt till nästa DWDM-system där trafiken 3R-regenereras i en transponder.  
 

Nytt logiskt skikt 

Logisk kabelgraf för modellnätet 
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Vid skyddsomkoppling skall trafik till/från passiv nod använda sig av gröna länkar för 
den skyddade trafiken. Kapaciteten på de gröna länkarna måste allokeras för varje 
separat nod. Reservkapaciteten kopplas direkt från DWDM-systemen i någon av 
näthalvorna till de gröna DWDM-länkarna.  
 
Figur 10 visar ett exempel på ett passivt nodpar som är förstorade. Tre våglängder 
terminerar i varje nod (DXC) och två våglängder genomkopplas till annan eller andra 
noder. Både sänd och mottagarriktningar är utritade. Varje nod (i detta nodpar) 
behöver en våglängd för reservväg vilket medför två våglängder per riktning i det 
gröna DWDM-systemet. En våglängd för reservkapacitet genomkopplas förbi 
noderna. 

 Figur 10. Passiva noder. Våglängder som terminerar kopplas till DXC medan andra kopplas 
vidare till annat DWDM-system. 

 

4.2.2 Aktiv nod 
I de aktiva noderna finns möjlighet att koppla om våglängder, t ex förbindelser mellan 
noder och skyddsomkoppling. Figur 11 visar ett snitt av ett aktivt nodpar. Övre delen 
av figuren visar en del av ett nät där tre nodpar, två passiva och ett aktivt har klippts 
ut ur ett större nät. Längre ned i samma figur visas en delförstoring av ett aktivt 
nodpar. All trafik, dvs. alla våglängder från DWDM-systemen, som ankommer och 
går via aktiv nod ansluts till OEXC. De reservvåglängder som finns allokerad i röd 
och blå näthalva är färgade gröna i DWDM-systemen. 
 
Figur 11 visar ett exempel där röd aktiv och blå aktiv nod terminerar tre våglängder 
vardera. Trafiken i detta exempel är den samma som i exemplet för passiv nod (4.2.1). 

DXC DXC

Passiv nod
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Två våglängder kopplas genom OEXC och passerar förbi noderna vidare i varje 
näthalva. En våglängd för reservkapacitet kopplas också vidare genom näthalvorna. 
Båda noderna behöver en våglängd var för skydd. Vid skyddsomkoppling skall trafik 
till berörd nod använda gröna länkar. Nätet skall kunna hantera enkelfel (ett fel i ena 
näthalvan). Gröna länkar mellan aktiva noder kan då dimensioneras efter den noden i 
nodparet som har flest våglängder. OEXC:erna kan då sköta omkoppling av 
skyddskapaciteten till den nod som skall skyddas. Uppstår fel i röd näthalva kan den 
röda noden skyddas och samma gäller om fel uppstår i blå näthalva. I det här 
exemplet så räcker det då med en våglängd för den gröna länken. I aktiva noder där 
omkoppling kan ske krävs på detta sätt färre gröna länkar. 
 

 
Figur 11. Aktivt nodpar. 

Passiv nod

Aktiv nod (OEXC)
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4.3 Vägval och skydd 
I de nya näten sker all omkoppling av våglängdskanaler på optisk nivå i OEXC:er. 
Ingen övrig omkoppling ska behöva göras i nätet på våglängdsnivå. För 
beräkningarna av hur många våglängder och portar som behövs i de olika näten 
behövs information om trafikmängden som skall belasta dem. Trafikbehovet beskrivs 
med en sk. trafikmatris. I matrisen (figur 12) åskådliggörs den mängd STM-16 
kanaler som behövs mellan olika noder. Den trafik som anges är dubbelriktad och 
symetrisk, dvs. den mängd kanaler som anges är det trafikbehov som behövs till och 
från varje enskild nod.  

 
 
Figur 12. Trafikmatris som visar STM-16 behov mellan noder i respektive blå och röd näthalva. 

Som figur 12 visar så har långt ifrån alla noder direktförbindelse mellan varandra. I 
dessa fall finns inget behov av den bandbredden en STM-16 ger. I de fall då en 
förbindelse med lägre hastighet behövs mellan sådana noder packas trafiken om i 
DXC:er på en lägre nivå i multiplexeringshierarkin och styrs om till en nod som har 
förbindelse (dvs. förbindelse i form av delflöde av våglängd).  

4.3.1 Vägval 
Förbindelserna i de nya näten är statisk konfigurerade precis som för modellnätet. 
Ordinarie trafik mellan noder sker endast i samma näthalva, dvs. noder i blått nät har 
förbindelser endast med andra noder i blått nät. Samma gäller för rött nät. I de tre 
nätfallen så måste ett vägval göras för varje förbindelse. Vägval mellan noderna kan 
göras utifrån flera kriterier, t ex fysisk sträcka, belastning av länkar, antal hopp mellan 
DWDM-system och ekonomiska aspekter etc.  
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I det stjärnformade och det hierarkiska nätet så har vägvalet gjorts utifrån antal hopp 
mellan DWDM-system, dvs. länkar. I modellnätets logiska struktur (figur 8) kan i de 
flesta fall flera vägar väljas från den nod där en OEXC placerats till den nod som 
skulle förbindas. Den väg med minst länkantal valdes som framföringsväg. 
 
I det platta nätet blir det betydligt fler vägval att göra. När nätet är platt kan noderna 
använda sig av direkta förbindelser mellan varandra. Med direkta menas att två noder 
som skall ha en våglängdskanal mellan sig kan använda vilken väg de vill i nätet 
eftersom den inte behöver gå via någon central korskopplande nod. Vägarna har i det 
här fallet beräknats av ett program som heter Route2 [7]. Route2 beräknar vägar 
genom ett definierat nät genom att minimera en kostnadsfunktion. Vad som 
minimeras i kostnadsfunktionen är upp till användaren. I det här fallet har 
kostnadsfunktion valts till fysiska avstånd mellan noderna. Varje länk har tilldelats ett 
fysiskt avstånd som är ett skattat värde från en karta. Värdet är sedan justerat för att 
kabeln sälla går rakt i terrängen. Programmet utgår sedan utifrån de vägar som är 
möjliga att använda sig av för en förbindelse och väljer den minst kostsamma. 

4.3.2 Skydd 
Vid händelse av fel i nätet kan skyddsomkoppling användas i nätet för att koppla om 
trafik till en alternativ väg. I de tre nya näten skall som tidigare nämnts 25 % av 
ordinarie trafik kunna kopplas om vid fel. Fel som tas med i beräkningarna är enkelfel 
vilket innebär att ett fel inträffar på en länk. Ett avbrott på en länk/kabel är detsamma 
som avbrott på den optiska fibern vilket i sin tur innebär att DWDM-systemet inte 
längre kan överföra dess våglängder. 
 
Om det blir avbrott på en länk skall trafik som använder länken nyttja reservkapacitet 
som är förallokerad i den andra näthalvan. Ex. vid avbrott på en blå länk skall delar 
(25%) av trafiken över den skadade länken flyttas till röda näthalvan. Alltså skall det 
finnas reservkapacitet i blå och röd näthalva. 
 
Mängden kanaler som behövs för reservkapacitet skall beräknas på det antal ordinarie 
(enligt trafikmatris) våglängder som förbinder nodpar i varje näthalva. Resultatet skall 
avrundas uppåt då inte delar av våglängder kan användas och det minst ska vara det 
antal som beräknats. 
 
Ex. Nod A förbinder nod B med fem våglängder (λ). Nod A förbinder nod C med tio 
våglängder. Skyddskapacitet som behövs från nod A; 5x0,25=1,25⇒2λ 
10x0,25=2,5⇒3λ. Alltså fem våglängder totalt för skydd till och från nod A. 
 
Om fel inträffar på länk mellan en passiv och aktiv nod skall reservväg användas från 
passiv nod till närmsta aktiva nod för att där kopplas tillbaka till ordinarie väg. Trafik 
skall kopplas om från den passiva nod där våglängderna terminerar. Från passiv nod 
sänds trafik över gröna länkar till andra näthalvans nod. Från den noden skall trafiken 
använda reservväg till OEXC och där via gröna länkar kopplas över till ordinarie 
näthalva.  
 
Om fel inträffar på länk mellan aktiva noder i hierarkiskt nät skall reservväg användas 
mellan motsvarande aktiva nodpar i andra näthalvan. Den skyddade trafiken kopplas 
på så sätt runt felet.  
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För det platta nätet gäller inte ovan nämnda regler. Vid fel på länk i det platta nätet 
skall skyddskapaciteten använda motstående näthalvan hela vägen mellan 
kommunicerande noder.  
 
 
 
Sammanfattningsvis, vid fel på länk gäller följande: 

•  Den trafik som skall skyddas skall använda reservkapacitet i den andra 
näthalvan. 

•  Den trafik som skall skyddas är 25 % av ordinarie trafik mellan nodpar i varje 
näthalva. 

•  För stjärnformat och hierarkiskt nät skall skyddsomkopplad trafik användas 
mellan ursprunglig nod och närmsta OEXC. 

•  Vid fel på länk mellan OEXC i hierarkiskt nät skall skyddsväg användas 
mellan OEXC i andra näthalvan. 

•  För platt nät skall skyddsomkopplad trafik använda den andra näthalvan hela 
vägen. 

•  Då trafik skall byta näthalva används gröna länkar. Gäller både passiva och 
aktiva noder. 
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4.4 Beskrivning av analyserade nätstrukturer 
Här följer beskrivningar av de nätstrukturer som analyserats.   

4.4.1 Stjärnnät 
I stjärnnätet har ett centralt placerat nodpar utsetts till nav där all korskoppling skall 
ske. Nodparet BN-5 och RN-5 är ett naturligt val beroende på att de är noder där stora 
mängder trafik passerar och korskopplas. Alltså i röd näthalva placerades 
korskopplaren i RN-5 och i blå näthalva i BN-5. Varje korskopplare upprättar 
förbindelser i den näthalva den är placerad, t ex trafik som skall förmedlas mellan 
BN-3 och BN-2 (blå näthalva) transporteras över länkar till BN-5 där de 
sammankopplas. Korskopplaren sköter även omkoppling av förbindelser för 
reservvägar genom de gröna länkar som sammanbinder de båda aktiva noderna.  
 
Varje näthalva är uppbyggd av 12 passiva noder och en aktiv. De passiva noderna 
ansluts till den aktiva via en eller flera länkar (DWDM-system). Trafik till noder som 
är placerade långt bort från den aktiva noden måste gå via flera länkar för att nå den 
aktiva noden, t ex trafik till nod BN-1 måste passera länk B1, B2, B3 och B4. Om 
flera länkar passeras kopplas DWDM-systemen rygg-mot-rygg, dvs. genomkoppling. 
Då två system kopplas rygg-mot-rygg så kopplas signalerna direkt från det ena 
DWDM-systemets demultiplexor till det andra DWDM-systemets multiplexor.  
 

Figur 13.  a) Logisk vy över modellnätet för stjärnnät. b) Nätstruktur med aktiva noder och 
DWDM-system. 
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Länk med avbrott
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Figur 13 visar stjärnnätets logiska struktur ser ut samt en logisk vy över hur DWDM-
systemen är sammankopplade. I figuren är också ett exempel inritat med vad som 
händer vid skyddsomkoppling. När det blir avbrott på en länk berörs ofta flera noders 
trafik men här är bara en nods trafik inritad. Det blir precis samma scenario för alla 
noder vilkas trafik blivit bruten. Exempel i figur 13: En förbindelse finns mellan BN-7 
och BN-12 i blå näthalva. BN-7 och BN-12 är passiva noder som är anslutna till den 
aktiva noden i BN-5 där förbindelsen mellan de båda noderna korskopplas. När det 
blir avbrott på en länk, i det här fallet en blå länk, använder den skyddade trafiken en 
ny väg genom nätet. För att passera förbi felet går den skyddade trafiken via de gröna 
länkarna från BN-12 till RN-12. Från RN-12 nyttjas reservkapaciteten i röd näthalva 
till aktiv nod RN-5. I RN-5 kopplas trafiken i OEXC tillbaka till blå näthalvan där den 
sedan går samma väg som innan avbrottet från BN-5 till BN-7. Som nämnts så blir i 
verkligheten flera noders trafik påverkad vid det avbrott som figuren visar. Eftersom 
flera noders trafik är förlagda i samma kabel, optofiber (samma DWDM system), så 
kommer all den trafik att skyddsomkopplas vars ordinarie väg bryts. 
 

4.4.2 Hierarkiskt nät 
Det hierarkiska nätet använder sig av två lager, ett lager med aktiva noder och ett med 
passiva noder. Nätet har precis samma funktion som stjärnnätet. I varje näthalva finns 
tre aktiva noder och 10 passiva (figur 14). Varje aktiv nod korskopplar trafik till 
bestämda passiva noder. De passiva noderna har anslutits till aktiv nod beroende på 
geografiskt avstånd. På så sätt har de passiva noderna delats in i regioner tillhörande 
aktiva noder. Se tabell i figur 15. Om två passiva noder som tillhör olika aktiva 
regioner skall upprätta en förbindelse mellan sig måste de båda gå via ”sin” aktiva 
nod. Om två passiva noder inom samma aktiva region skall upprätta en förbindelse 
mellan sig utförs korskopplingen av den aktiva noden som tillhör regionen.  
 
 

Plan med passiva noder

OEXC-plan

 
Figur 14. Logisk vy över den blå näthalvans hierarkiska struktur med förbindelser mellan 
passiva och OEXC-noder inritade. 



27 

 
 Routingtabell för OEXC-skiktet 
 Orter röda nät Orter blå nät 

Aktiv-nod RN-5 RN-9 RN-11 BN-5 BN-9 BN-11
RN-1 RN-7 RN-12 BN-1 BN-7 BN-12 
RN-2 RN-8 RN-13 BN-2 BN-8 BN-13 
RN-3 RN-10  BN-3 BN-10  
RN-4   BN-4   

Passiv nod 
ansluten till 
OEXC-nod 

RN-6   BN-5   

Figur 15. Vägval mellan passiva och aktiva noder. 

 
De tre aktiva noderna är sammankopplade i en ring och varje näthalva (figur 16). 
Aktiva noder i rött nät är RN-5, RN-9 och RN-11. För blått nät är de BN-5, BN-9 
samt BN-11. De båda näthalvornas aktiva noder sammankopplas via gröna länkar 
precis som dom passiva.  
 
 

OEXC-plan

Plan med 
passiva 
noder

 
 
Figur 16. Logisk vy över det hierarkiska nätets båda näthalvor. En schematisk förbindelse visar 
hur OEXC:erna är förbundna med ett nodpar. 

 
Vid händelse av avbrott på länk skall skyddsomkoppling kunna ske. Reservkapacitet 
skall finnas förallokerad i varje näthalva och på de gröna länkarna. Vid fel på 
förbindelse mellan passiv och aktiv nod är omkopplingsförfarandet samma som för 
det stjärnformade fallet. Om det blir avbrott mellan två aktiva noder ska den skyddade 
trafiken använda reservväg mellan aktiva noder i andra näthalvan. Figur 17 visar ett 
exempel på detta. 
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Figur 17. a) Logisk vy över modellnätet för det hierarkiska nätet. b) Nätstruktur med aktiva 
noder och DWDM-system. 

Exempel i figur 17: Mellan BN-6 och BN-12 finns en förbindelse med våglängder. De 
kopplas i vanliga fall via korskopplarna i BN-5 och BN-11. Då länk B13 bryts som är 
en länk mellan aktiva noder kopplas trafiken om i BN-5 och i BN-11. Ordinarie väg 
mellan BN-6 och BN-5 fortsätts då att användas. I BN-5 kopplas däremot trafiken 
över gröna länkar till RN-5 och där vidare till RN-11. I RN-11 kopplas trafiken 
tillbaka till den ordinarie näthalvan och vägen.  
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4.4.3 Platt nät 
I det platta nätet är alla noder aktiva vilket innebär att alla noder kan utföra 
omkopplingar. Den logiska strukturen för det platta nätet (figur 18) blir då lika som 
den logiska nätstrukturen för DWDM-systemen (figur 8). Som tidigare nämnts kan 
våglängdskanalerna mellan noderna använda vilken väg de vill eftersom alla noder är 
aktiva och kan styra om trafik i nätet. För att bestämma väg mellan noder med trafik 
mellan sig har datorprogram som heter Route2 [7] använts. Route2 har minimerat den 
fysiska sträckan över länkar mellan de noder som skall ha förbindelser.   
 

 
Figur 18. Platt nät. 

 
I figuren 19 som visar det platta nätet har ett exempel på skyddsomkoppling ritats in. 
Då en länk skadas och skyddsomkoppling används för att låta 25 % av ordinarie 
avbruten trafik byta näthalva hela vägen mellan två noder. Precis som i de andra 
exemplen för det stjärnformade och hierarkiska nätet så berörs flera förbindelser vid 
kabelbrott än som visas i figuren. En förbindelse är inritad men vid ett brott på en 
kabel så påverkas troligen många förbindelser och det blir många 
skyddsomkopplingar som måste göras. 

Länk med avbrott
Ordinarie väg
Skyddande väg

Regionnod

OEXC
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4.4.4 Beräkning av kapacitet 
Vid beräkningar anges en våglängd/kanal/port i antal om dubbelriktade, ex om 
våglängdsantalet anges till två förutsätts 2 våglängder åt vartdera hållet. De 
våglängder som används tillåts återanvändas då nätet är opto-elektriskt och det inte 
finns något krav på att enskilda våglängder skall vara dedikerade, dvs. våglängderna 
är lokala på varje länk. 

4.4.4.1 Beräkning av antal OEXC – portar 
Antalet portar som behövs på OEXC:erna är en summa av de kanaler som skall till 
andra noder, de som behövs för skydd och de som terminerar. Vid varje nod som har 
trafik till sig avlutas förbindelser, trafik terminerar. De terminerande våglängderna 
från OEXC ansluts direkt till en DXC. 
 
De kanaler som skall till andra noder är den mängd som trafikmatrisen anger plus 25 
% av den andra näthalvans trafik (skyddet). I ett nodpar med två OEXC:er förbinds 
dessa båda med gröna länkar. Över dessa länkar skall den skyddande trafiken gå som 
skall till den skyddande näthalvan. Denna trafik kan maximalt bli den största mängd 
skyddskanaler i någon av näthalvorna vilket är lika med antal portar för skydd på 
OEXC.  
 
OBS! Beteckningarna i dessa modeller har inget att göra med de förbindelser som 
tidigare finns nämnda i trafikmatrisen. 
 
För röd näthalva: GtRRtotRtotR ptttX +++= 2)(1)(    
För blå näthalva: GtBBtotBtotB ptttX +++= 2)(1)(  

Figur 19. Nodpar med OEXC:er 

BX =Antal portar på OEXC blått nät. 

RX =Antal portar på OEXC rött nät 

1)(Rtott =Antal våglängder i röda nätet på länk R1 till OEXC 

2)(Rtott =Antal våglängder i röda nätet på länk R2 till OEXC 

1)(Btott =Antal våglängder i blå nätet på länk B1 till OEXC 

2)(Btott = Antal våglängder i blå nätet på länk B2 till OEXC 

tRt =Antal våglängder som terminerar i röd nod med OEXC 

R1 B1

R2 B2

tBttRt

2)( Rtott 2)( Btott

1)( Btott
1)( Rtott

DXCDXC
Gp

OEXC
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tBt = Antal våglängder som terminerar i blå nod med OEXC 

Gp =Antal våglängder som används vid skyddsomkoppling mellan OEXC, grönt nät 

 

4.4.4.2 Beräkning av antalet våglängdskanaler 
Utifrån trafikmatrisen (figur 12) bestäms antalet våglängder per länk. Ur matrisen 
läses ordinarie trafik och till detta läggs sedan den mängd skyddande kapacitet som 
krävs i den andra näthalvan. Blå och röda länkar dimensioneras efter ordinarie trafik 
samt de våglängder som behövs för att skydda den andra näthalvans trafik. Gröna 
länkar dimensioneras efter det antal våglängder som skall skyddsomkopplas mellan 
näthalvorna. Beroende på om en grön länk skall förbinda aktivt eller passivt nodpar 
blir fallen olika.  
 
Fall 1: 

 
Figur 20. Nodpar med OEXC:er (aktiva noder). 

 
Fall 2: 

Figur 21. Passivt nodpar utan OEXC (passiva noder). 

 
Gp =Antal våglängder som används vid skyddsomkoppling mellan OEXC, grönt nät 
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Rp =Antal skyddande  våglängder som terminerar i röd nod 

Bp = Antal skyddande våglängder som terminerar i blå nod 

1)(Rtott =Antal våglängder i röda nätet på länk R1 från/till OEXC 

2)(Rtott =Antal våglängder i röda nätet på länk R2 från/till OEXC 

1Rp = Antal våglängder i röda nätet från länk R1 som skall skyddas i det blåa nätet 

2Rp = Antal våglängder i röda nätet från länk R2 som skall skyddas i det blåa nätet 

1)(Btott =Antal våglängder i blå nätet på länk B1 från/till OEXC 

2)(Btott = Antal våglängder i blå nätet på länk B2 från/till OEXC 

1Bp = Antal våglängder i blåa nätet från länk B1 som skall skyddas i det röda nätet 

2Bp = Antal våglängder i blåa nätet från länk B2 som skall skyddas i det röda nätet 

1Bt =Ordinarie trafik på blå länk B1 

2Bt = Ordinarie trafik på blå länk B2 

1Rt = Ordinarie trafik på röd länk R1 

2Rt = Ordinarie trafik på röd länk R2 
 
 

 Kapacitet  
(Våglängdskanaler) 

Länk Ordinarie Skydd Summa  
totalt per länk 

B1 6 3 9 
B2 26 6 32 
B3 42 15 57 
B4 98 27 125 

Figur 22. Exempel på länkbelastningar för det stjärnformade nätet. Länkarna som visas är den 
blå näthalvans länkar B1, B2, B3 och B4. 

 
På varje länka adderas våglängder från flera noder. Tabellen i figur 22 visar ett 
exempel för det stjärnformade nätet. Trafik som passerar över länk t ex B1 måste 
också passera länk B2, B3 och B4 till nod BN-5. De ordinarie antal våglängdskanaler 
som anges för t ex länk B2 består av våglängdskanaler som skall terminera både i nod 
BN-1 och i nod BN-2.  
 
Antalet våglängder som behövs för skydd adderas också ihop på länkarna. 
Våglängdskanaler för skydd som passerar länk B3 är skydd till tre noder i den röda 
näthalvan. Våglängdskanaler för skydd adderas till den ordinarie kapaciteten på varje 
länk för att få den totala  summan våglängdskanaler per länk. 
 
Beräkningarna för antalet våglängdskanaler och antalet portar på OEXC:erna är 
utförda med Microsoft Excel.  



33 

5 Resultat för analys av optiskt nätskikt 
Resultatet av analysen presenteras i antal våglängder och antal portar för OEXC:erna i 
de tre olika nätstrukturerna. Nätstrukturerna är, stjärnformat, hierarkiskt och platt nät. 
Trafikbehoven är lika för de tre näten. Underlag för trafikbehoven är en trafikmatris. 
De resultat som visas här är en sammanställning. För mer detaljerad information 
hänvisas till bilaga Resultat.  

5.1 Antal våglängder 
I figur 23 så redovisas en sammanställning av antalet våglängder för respektive 
nätstruktur. För varje nättyp visas det totala antalet våglängder (2.5 Gbps) för blått, 
rött och grönt nät samt en summa av de färgade nätens våglängder.  
 
Summan av våglängder visar att de olika nätstrukturerna kräver betydlig olika antal 
våglängder vilket medför olika antal DWDM-system. Då fler korskopplare införs 
minskas antalet våglängder. Ser man till antalet våglängder blir de fler än dubbelt så 
många i det stjärnformade nätet än i det platta nätet med en OEXC i varje nod.  

 
Figur 23. Jämförelse av antal våglängder för de olika näten. 

5.1.1 Blå och röd näthalva 
I följande tre diagram (figur 24-26) redovisas mer detaljerad information om hur 
vågländerna är fördelade över de olika länkarna för de tre nätfärgerna och nättyperna. 
Antalet våglängder som redovisas är det totala antalet våglängder per länk. Sträckorna 
är angivna med länkbetäckningar enligt figur 8. 
 
Antalet våglängder för länk B1 och länk R1 blir för det blåa och det röda nätet lika för 
de tre nätstrukturerna. Ingen annan trafik passerar noden BN-1 eftersom den är 
placerad så att den bara har en ordinarie förbindelse (grön länk används endast för 
skydd) vilket är till BN-2. Trafik som skall till nod BN-1 måste i alla tre 



34 

nätstrukturerna alltid passera BN-2. Samma gäller fär sträckan mellan noderna RN-2 
och RN-1, dvs. länk R1. 
 
I det stjärnformade nätet blir länkarna i närheten av BN-5 och RN-5  tungt belastade 
med många våglängder. Alla våglängder skall korskopplas i dessa båda noder. 
 
I det stjärnformade och det hierarkiska nätet blir antalet våglängder per länk lika för 
vissa länkar. Detta beror på att det i båda fallen finns korskopplare i BN-5 och RN-5 
och att vägval för den trafiken utförts på samma sätt i båda näten.  
 
För det platta nätet sjunker våglängdsantalet avsevärt på de flesta länkar jämfört med 
det stjärnformade nätet.  

 Figur 24. Antal våglängder för blått nät i de tre olika nätstrukturerna. 

Figur 25. Antal våglängder för rött nät i de tre olika nätstrukturerna. 
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Grönt nät 
Antal våglängder på de gröna länkarnas blir lika för de passiva noder som finns i 
näten oberoende av nätstruktur. Mellan passiva noder kan ingen omkoppling ske av 
våglängder och båda nodernas skyddskapacitet måste allokeras på de gröna länkarna. 
För hierarkisk och stjärnformat nät blir antalet våglängder på så sätt lika för flera 
länkar. 
 
Antalet våglängder på de gröna länkarna mellan aktiva noder varierar mellan 
nätstrukturerna. Då fler aktiva noder används i ett nät sjunker det totala antalet 
våglängder på de gröna länkarna.  
 
I det stjärnformade nätet då all korskoppling sker i ett nodpar (noderna BN-5-RN-5) 
krävs betydligt fler ”gröna” våglängder (G5) mellan dessa noder än i de andra fallen.  
 
I det hierarkiska nätet med tre nodpar som sköter omkopplingen av våglängder blir 
det färre våglängder i det gröna nätet mellan korskopplingsnoderna jämfört med i det 
stjärnformade nätet. Det platta nätet har minst antal våglängder i det gröna nätet. 

 
Figur 26. Antal våglängder i grönt nät för de tre olika nätstrukturerna. 
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5.2 Portar på OEXC 
Det totala antalet portar för alla OEXC:er skiljer sig avsevärt (figur 27) åt för de olika 
nätstrukturerna. För det stjärnformade nätet med bara två OEXC:er i nätet blir det 
totala antalet portar betydligt färre jämfört med det platta nätet. Även i det hierarkiska 
nätet då korskopplingen fördelas på tre korskopplare per näthalva så blir det totala 
antalet portar betydligt färre än i det platta nätet. 
 

 
Figur 27. Jämförelse av totala antalet portar för OEXC:er i de olika nätfallen. 
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De enskilda OEXC:ernas antal portar visas i figur 28 och 29. Figur 28 visar de blå 
nätets antal portar per nod och figur 29 det röda nätets antal portar per nod. I det platta 
nätet så skiljer det 99 stycken portar mellan den OEXC med minst antal portar och 
den OEXC med flest antal portar. I BN-1 och RN-1 så behövde OEXC:erna endast 18 
portar. I noderna BN-5 och RN-5 så krävdes 117 portar per OEXC. 

 
Figur 28. Jämförelse av antalet enskilda portar för OEXC:er i det blå nätet mellan de olika 
nätstrukturerna. 

 
 
Figur 29. Jämförelse av antalet enskilda portar för OEXC:er i det röda nätet mellan de olika 
nätstrukturerna. 



38 

6 Diskussion 
De tre olika nätstrukturerna belyser två ytterligheter (det platta och det stjärnformade 
nätet) samt en kompromiss (det hierarkiska nätet) av ett optiskt nät. Skillnader mellan 
de olika nätstrukturerna är tydliga. Beroende på vilken nätstruktur som används så 
krävs olika mängder våglängder och portar på OEXC:er. De olika mängderna av 
våglängder och portantal är knutet till mängden DWDM-system som behövs och antal 
OEXC:er av olika storlekar som behövs. 
 
En platt nätarkitektur erbjuder större flexibilitet än andra nät. I ett platt nät finns större 
frihet att sätta upp förbindelser, t ex vilken väg genom nätet som skall väljas under 
förutsättning att det finns kapacitet i form av våglängder. Fler noder med 
korskopplare innebär färre enskilda portar per OEXC men totalt sett fler portar. 
Storleken på OEXC:er skiljer sig en hel del i det platta nätet, den OEXC med flest 
portar hade 117 portar totalt mot den OEXC med minst antal portar som endast hade 
18 stycken portar (medelantal 66 stycken). Det totala antalet portar i det platta nätet är 
fler än dubbelt så många jämfört med det hierarkiska nätet. I det platta nätet användes 
13 OEXC:er per näthalva och i det hierkiska nätet tre OEXC per näthalva. 
 
I det hierarkiska nätet med tre OEXC:er per näthalva blir det nästan dubbelt så många 
våglängder som i det platta nätet. Trenden för antalet våglängder i förhållande till 
antalet korskopplare ser ut att avta snabbare från det att få korskopplare används för 
att plana ut då fler korskopplare som används.  

Figur 30. Förhållande mellan antalet korskopplare och antalet våglängder. 

 
Var OEXC:erna placeras i nätet har också betydelse. Placeras OEXC:er i noderna 
BN-2 och RN-2 i det hierarkiska nätet vilket inte har gjorts i analysen kommer 
troligtvis många våglängder sparas in. Detta eftersom trafiken i den delen av nätet inte 
behöver transporteras hela vägen till noderna BN-5 och RN-5.  
 
En hierarkisk lösning är intressant om man vill minska det totala antalet våglängder 
jämfört med det stjärnformade nät. Med en hierarkisk lösning kan färre antal 
OEXC:er användas med betydligt mindre antal portar totalt än i det platta nätet. De 
enskilda OEXC:erna får dock fler portar i ett hierarkiskt nät än i ett platt nät. 
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Exempelvis kan fem korskopplare antas per näthalva, ex i noderna BN-2, BN-4, BN-
5, BN-9 och BN-11 för blå näthalva. Med en sådan lösning sjunker våglängdsantalet 
jämfört med det stjärnformade nätet. Ur figur 30 kan man uppskatta att det skulle 
fordras lite under 1000 våglängder med fem korskopplare i näthalvan. Jämfört med ett 
hierarkiskt nät med tre OEXC:er per näthalva blir det färre portar per enskild OEXC.  
 
Det stjärnformade nätet är det nät som kräver minst portar totalt för OEXC:erna. 
Denna typ av nät kräver dock betydligt fler våglängder än något av de andra näten. 
Vid uppgradering av antalet våglängder i nätet kommer fler nya våglängder att 
behövas jämfört med samma uppgradering i de andra näten. Då all korskoppling är 
lokaliserad till två noder i hela nätet blir nätets funktion mer känsligt för fel i OEXC.  
 

7 Slutsatser 
I den här rapporten har två arbeten beskrivits. En mätrapport beskriver resultat och 
testuppställningar för mätningar på fyra OEXC:er. Mätningarna visar att det var 
nödvändiga att utföra. Problem hittades som kunde rättas till innan inför ett fältprov. 
Problem som skulle ha försvårat och i vissa avseenden hindrat fältprovet.  
 
Den andra delen som huvudrapporten beskriver är en nätanalys av optiska nätskikt. 
Optiska nätskikt byggda med optoelektriska korskopplare i tre olika nätstrukturer 
jämfördes. Två ytterligheter, stjärnnät och ett platt nät visade motsatta krav på antal 
våglängder och portar på OEXC:er. Utifrån denna analys kan en hierarkisk modell 
vara att föredra. Ett hierarkiskt nät är en kompromiss när det gäller möjlighet av 
omkoppling av våglängder och antalet portar per OEXC och våglängder. Viktiga 
frågor att ta hänsyn till är: Vilken omkopplingsflexibilitet önskas i nätet? Vilken 
skalbarhet önskas? Hur skall nätet kunna uppgraderas? Hur skall redundans erhållas? 
 
Förslag till vidare studier: 
•  Ekonomisk analys av de tre nätstrukturerna. 
•  Optimering av routing – ta hänsyn till flera parametrar ex. ekonomi. 
•  Undersöka storlek på OEXC – ska OEXC:er med många portar användas eller ska 

fler små sammankopplas? 
•  Inkludera internationell trafik i beräkning samt öka behov och konnektivitet. 
•  Beräkning av antal våglängder och antal OEXC-portar med nätstrukturer utan 

RGB-nät. 
•  Analys av redundans för korskopplare i det stjärnformade nätet. 
 
 
 
 



40 

8 Referenser 
 
[1] Green, P. E. (1993). Fiber optics networks. New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 0-13-
319492-2 
 
[2] McAdams, L. (1999). IP over DWDM.  URL:http://198.108.1.50/mtg-
9905/ppt/mcadams/sld001.htm (2002-01-18) 
 
[3] Bengtson, J. (2001). Bredband och bandbredd. 
URL:http://www.viafutura.nu//bredband_banbredd.shtml (2002-01-22) 
 
[4] Ericsson, Telia (1996). Att förstå telekommunikation del 1. Lund: studentlitteratur. 
ISBN 91-44-37801-7 
 
[5] Giles, R., Lucent Technologies (2001). Optical micromachines in the evolving 
optical network. Short course 7. 27th European conference on optical communication. 
Amsterdam 
 
[6] Sundberg, L., Berlin H. (2000). TRM-Normen.  Telia (Skanova). Nätbyggnad. 
10/0341-FCUA 102 006 rev A 
 
[7] Brändström, R. (1994). Programbeskrivning Route2 v0.7. Telia. 1/1551-FCPA 
106 6073 rev B 
 



41 

Bilaga Mätrapport OEXC 



42 

 
 

 

 

TEKNISK RAPPORT  

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Prepared (also subject responsible if Nr No. S-kl Sidnr  Page no.

Stefan Melin 108/0363FCPA1090029 Public  
Dokumentansvarig/Godkänd Document responsible/Approved Datum Date Rev Tillhör/File 

Hans Carldén 2001-08-01 B       
Fältprov ”leverantör X” 
Mätrapport OXC800 
 
 

 

 
 
Sammanfattning 
 
Dokumentet beskriver resultatet av lab-mätningar på OXC800 en optoelektrisk 
korskopplare tillverkad av leverantör X. Syftet med mätningarna som är utförda hos 
Telia Research AB i Farsta var att hitta fel och brister hos produkten inför ett 
kommande fältprov. Rapporten är även en delrapport till ett examensarbete som rör 
OEXC (Opto-Electric Cross-Connect) i transportnätet. Testerna är utförda med 
tyngdpunkt på transmissionsprestanda. 
 
OXC800 är en prototyp som är mycket kompakt. Korskopplaren visade upp snabba 
omkopplingstider och ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Transmissionstester  har 
huvudsakligen utförts med STM-16 signal. Den implementerade, 1+1 
skyddsomkoppling fungerade tillfredställande. Under mätningarna har några problem 
uppmärksammats. Dessa har underhand åtgärdats av tillverkaren och funktionen 
verifierats av Telia.  
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1 Introduktion 
Dokumentet beskriver resultatet av lab-mätningar på OXC800 en optoelektrisk 
korskopplare tillverkad av leverantör X. Syftet med mätningarna som är utförda hos 
Telia Research AB i Farsta är att hitta fel och brister hos produkten inför ett 
kommande fältprov. Rapporten är även en delrapport till ett examensarbete som rör 
OEXC i transportnätet. 
 
OXC800 är en 16 portars icke-blockerande korskopplare där omkopplingen sker i den 
elektriska domänen. Portarna kan hantera SDH hastigheterna STM-1, 4, 16 och Gb-
Ethernet med klockåtervinning samt hastigheterna 100-1000 Mbps transparent med 
2R. I de tester som är utförda här är portarna konfigurerade för STM-16-hastighet 
med klockåtervinning. 
 
Korskopplaren är väldigt kompakt och saknar aktiv kylning. Nät kan byggas med 
skyddsomkoppling och i denna version erbjuds 1+1 skydd, non-revertive, dvs. efter 
det att en skyddsomkoppling är utförd och den trasiga länken är lagad sker ingen 
automatisk återkoppling.  
 
Testfallen som är utförda finns beskrivna i ett gemensamt överenskommet dokument 
mellan Telia AB och leverantör X som de senare skrivit [1]. 
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2 Testuppställning 
I mätningarna som är utförda har fyra prototyper av OXC800 använts. Dessa har 16 
tx/rx-portar vardera vilka är konfigurerade för 2,488320 Gbps (STM-16) med 3R 
regenerering. De optiska interfacen/tranceivrarna tillverkas av Finisar (FTRJ-1320-3) 
och består av kombinerade sändare och mottagare med LC anslutning. Sändaren är en 
1310 nm (I-16 [3]) okyld Fabry-Perot laser. OXC800 har inte heller någon aktiv 
kylning. 
 
Nodernas fysiska storlek är 600x65x300 mm. 
 
IP-adress Nod nummer 
10.10.1.201 1 
10.10.1.202 2 
10.10.1.203 3 
10.10.1.204 4 

 
Testuppkopplingens nät styrdes med leverantör Xs mjukvara NMS eller alternativt 
styrdes varje enskild nod med varsin Telnet-session. 
 
Uppkoppling enligt figur 1 visar ett nät som användes vid testerna. Förbindelserna 
mellan noderna är fiberlänkar med numrering efter vilka portar de är anslutna till. I 
leverantör Xs grafiska gränssnitt (NMS) kallas dessa förbindelser ”link”. När väl 
länkar är uppkopplade mellan noder kan uni-direktionella punkt till punkt förbindelser 
samt skyddsvägar skapas med sk. trail/path över de skapade länkarna.  
 
 

16 

16 

16 

16 
1

5
2

11 

OXC800 

SDH-instrument 
    (W&G) 

SDH-instrument 
  (Agilent)  

OXC800

OXC800OXC800

Länk 1 – rx/tx port 1 alla noder 
Länk 2   – rx/tx port 2 alla noder 
Länk 5   – rx/tx port 5 alla noder 
Länk 11 – rx/tx port 11 alla noder 

1 2 

3 4 

Figur 1. 
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3 Resultat av testfall 
Här presenteras resultat av mätningarna gjorda på OXC800. Testerna samt rubriker 
följer testspecifiktion [1] skriven av leverantör X samt godkänd av Telia AB. 
Rubriknummer inom parantes hänvisar till rubriknummer i testspecifikation. Rubrik 
utan hänvisning är testfall utöver dessa. Underrubriken Uppkoppling hänvisar till 
figurerna under rubriken 2 Testuppställning. Avvikelser och åtgärder redovisas i 
avsnitt 4 resp. 7.  

3.1 Konfigurering av noder och länkar 
OXC800 kan styras med extern PC antingen genom Telnet eller också leverantör Xs 
programvara NMS. Med Telnet styrs varje nod var för sig, dvs. en session per nod. 
Om en nod önskas konfigureras vid installation används Telnet för konfigurering 
genom direktanslutning av PC till OXC800. Anslutning sker med RS232 eller 
Ethernet. NMS är ett grafiskt gränssnitt i vilket ett nät med noder och länkar kan 
byggas upp samt styras.  

3.1.1 Skapande av nät, NMS (5.1) 

3.1.1.1 Uppkoppling: 
Figur 1 

3.1.1.2 Instrument: 
NMS 

3.1.1.3 Anmärkningar:  
I den dialogruta som används vid skapande av en nod anges en IP-adress. Denna antas 
inte av databasen utan måste matas i fönstret ”Node table in the making”. I detta 
fönster måste ett existerande mellanslag tas bort för att IP-adressen skall funka. Då en 
nod tas bort ligger tillhörande console-fönster kvar och går ej att stänga ned. 
 

3.1.1.4 Resultat:  
OK efter rättelse av leverantör X. 

3.1.2 Tillägg av nod till nät, NMS (5.2) 

3.1.2.1 Uppkoppling: 
Figur 1 

3.1.2.2 Instrument: 
NMS 

3.1.2.3 Anmärkningar:  
OXC800 och tributär nod lades till. 
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3.1.2.4 Resultat:  
OK 

3.1.3 Skapande av länk 

3.1.3.1 Uppkoppling: 
Figur 1 

3.1.3.2 Instrument: 
NMS 
W&G ANT-20 - SDH-tester 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
 

3.1.3.3 Anmärkningar:  
Flera ”New Link Dialog” fönster kan öppnas samtidigt.  

3.1.3.4 Resultat:  
OK 

3.1.4 Skapande av trail/path, NMS (5.3) 

3.1.4.1 Uppkoppling: 
Figur 1 

3.1.4.2 Instrument: 
NMS 
W&G ANT-20 - SDH-tester 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 

3.1.4.3 Anmärkningar:  
Om trail läggs till ofullständig kan inkonsistens uppstå. Trail kan skapas som inte går 
att ta bort. Om en länk som tillhör en trail raderas uppstår inkonsistens i databas och 
den aktuella trail:en går ej att radera.  

3.1.4.4 Resultat:  
OK 

3.1.5 Skapande av flera trail, NMS (5.4) 

3.1.5.1 Uppkoppling: 
Figur 1 

3.1.5.2 Instrument: 
NMS 
W&G ANT-20 - SDH-tester 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
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3.1.5.3 Anmärkningar:  

3.1.5.4 Resultat:  
OK 

3.2 Transmissionstester 

3.2.1 Karaktärisering av SDH-instrument för BER 

3.2.1.1 Uppkoppling: 
Figur 2 

3.2.1.2 Instrument: 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
HP 8157A - Optical power attenuator 

3.2.1.3 Anmärkningar:  
 Figur 9. 

3.2.1.4 Resultat:  
OK 

3.2.2 STM-16 prestanda (6.1) 

3.2.2.1 Uppkoppling:  
Figur 3, 4  
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3.2.2.2 Instrument: 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
HP 8157A - Optical power attenuator 
HP 70951 A - Optical spectrum analyzer 

3.2.2.3 Anmärkningar:  
BER-mätningar gjordes på följande tre portar. 
 
 Nod/port 
 1/7 2/2 2/3 
Center λλλλ (nm) 1325 1318 1323 
Uteffekt (dBm) -5,3 -5,2 -6,3 
OSNR (dB)  
(bandbredd 10 nm) 

35 35 35 

Mottagareffekt (1500 
nm) vid larm ¹ nod 
(dBm) 

-23,7 -24,4 -23,6 

Mottagareffekt (1500 
nm) då larm ² stängs 
av (dBm) 

-23,3 -23,7 -23,2 

¹ ”new sd: inport x false.  ² ”new sd: inport x true”. 

 Figur 10. 
 
Dessa mätningar utfördes på enskilda portar. En av mätning utfördes med 40 km fiber 
med dämpning på ca 8.5 dB vid 1550 nm (SDH-instrument). 
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Stickprov på uteffekt: 
 
 Uteffekt, Port 

(dBm) 
Nod 1  2 5 11 13 

1 -4,2 -6,2 -4,9 -8,1 -6,2 
2 -5,2 -5,2 -5,1 -5,5 -4,7 
3 -6,5 -6,6 -5,9 -5,9 -4,3 
4 -5,1 -5,1 -5 -4,9 -6,3 

Port 10 nod 2 alstrade bitfel som berodde på dålig tranceiver. 

3.2.2.4 Resultat:  
OK 

3.2.3 Jitter & Wander (6.2) 

3.2.3.1 Uppkoppling: 
Figur 3 utan variabel dämpare. 

3.2.3.2 Instrument: 
W&G ANT-20 - SDH-tester 

3.2.3.3 Anmärkningar:  
 Figur 11. Överföringsfunktion för jitter. 
 
I detta fall är hastigheten låst till STM-16. Ur detta antas att det är lämpligt att se 

OXC800 som en SDH-regenerator [8]. 
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3.2.3.4 Resultat:  
Ej OK. Dock se rubrik 7.1.1.3 Avvikelse 1 att prestanda angående antal hopp är 
tillfredsställande. 

3.2.4 Länkbudget (6.3) 

3.2.4.1 Uppkoppling: 
5,  6 

3.2.4.2 Instrument: 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
HP 8157A - Optical power attenuator 

3.2.4.3 Anmärkningar:  
I tre olika fall mättes känsligheten hos en mottagare. Jag valde att använda mottagare 
samt sändare (-4,7 dBm) 13 i nod 2. 

 Figur 12. 
 
I koppling enligt figur 6 användes i första fallet 20 km fiber med en dämpning på ca 7 
dB vid 1300 nm. 
 
I andra fallet med koppling figur 6 nyttjades 40 km (≈14 dBvid 1300 nm) fiber mellan 
sändare och mottagare. Det var inte möjligt att nå ned till 1E-12 då dämpningen inte 
gick att minska mer med den fiberslingan som var inkopplad. Dämparen som 
användes hade en genomgångsdämpning på ≈2.1 dB vid 1300 nm. 
 
I specifikation anges länkbudget till min 8 dB [5] och typ 15 dB. Länkbudget ur 
mätningar blir för dessa fall: 
 
 Länkbudget 1E-12 

(dB) 
Utan fiber ≈18 
Med 20 km fiber ≈16 
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BER-kurvan planar ut betydligt med 40 km fiber och extrapoleras kurvan mot 1E-12 
hamnar mottagareffekten på -16 dBm vilket skulle innebära en länkbudget på 11.3 
dB.  
 
 Nod/port 
 1/7 2/2 2/3 2/13 
Mottagareffekt (1300 
nm ) vid larm ¹ nod 
(dBm) -23,9 -24,9 -22,7 -25,0 
Mottagareffekt (1300 
nm ) då larm ² stängs 
av (dBm) -22,8 -23,1 -21,6 -23,1 

¹ ”new sd: inport x false.  ² ”new sd: inport x true”. 
 

3.2.4.4 Resultat:  
OK. 

3.2.5 Frekvensavdrift 

3.2.5.1 Uppkoppling: 
Figur 1. SDH-tester (Agilent, Ominber 718) → Länk 1→ SDH-tester (Agilent, 
Ominber 718). 

3.2.5.2 Instrument: 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 

3.2.5.3 Anmärkningar:  
Ominber 718 anslöts till (rx/tx) port 16 nod 1 samt port 16 nod 2. Utsignal från SDH-
instrumentet snedställdes i frekvens. ±470 ppm klarade de testade portarna. 

3.2.5.4 Resultat:  
OK. 

3.3 Skyddsomkoppling 

3.3.1 Avbrott av länk (7.1) 

3.3.1.1 Uppkoppling: 
Figur 1, SDH-tester  (W&G)→ nod 1 →länk5 →nod3 →SDH-tester (Agilent) 

3.3.1.2 Instrument: 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
W&G ANT-20 - SDH-tester 

3.3.1.3 Anmärkningar:  
Avbrott gjordes på länk 5 mellan nod 2 och 3. Larm: Inport 5 false i nod 3. 
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3.3.1.4 Resultat:  
OK. 

3.3.2 Avbrott av länk och omkoppling till reservlänk (7.2) 

3.3.2.1 Uppkoppling: 
Figur 1, SDH-tester  (W&G) →nod 1 → länk1 → nod3 → SDH-tester (Agilent), 
protection: nod 1 → länk2 → nod3. 

3.3.2.2 Instrument: 
NMS 
Telnet 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
W&G ANT-20 - SDH-tester 

3.3.2.3 Anmärkningar:  
Testet utfördes för att verifiera funktion av skyddsomkoppling. Avbrott av skyddade 
trail genererades genom att dra ur fiber i mottagare. 
1. Länk 1 mellan nod 2 och 3 bröts.  
 Larm i nod 3:  

•  ”Inport 1 false”, SD lampa blir röd i grafisk vy. 
•  ”Protection Done” och den nya korskopplingsmatrisen skrivs ut samt det 

grafiska gränsnittets matris ändrar sig enligt ny korskoppling.  
 

Mätning Switchtider 
(ms) 

1 0,97 
2 1,33 
3 1,33 
4 1,38 
5 1,43 
6 1,28 
7 1,49 
8 1,33 
9 1,23 
10 1,2 

2.  Fault propagation används i nod 2. Avbrott gjordes på länk 5 mellan nod 1 och 2. 
För att kunna nyttja skyddsomkoppling på längre sträckor med hopp mellan flera 
noder finns en funktion fp, ”fault propagation” som stänger av lasern på 
sändarutgången om insignal förloras. Ex. om länk 1(ordinarie väg)  bryts in till nod 2 
stängs lasern av på port 1 mot nod 3, vilket resulterar i att nod 3 kopplar om till den 
skyddande vägen (länk 2). Aktiveringen av fp beror  av förändringar på ingången till 
en port. 
 Larm: 

•  nod 2: ”Inport 1 false”, SD lampa blir röd i grafisk vy. 
•  nod 3: ”Inport 1 false”, SD lampa blir röd i grafisk vy. 
•  nod 3: ”Protection Done”, den nya korskopplingsmatrisen skrivs ut samt det 

grafiska gränssnittets matris ändrar sig enligt ny korskoppling. 
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Mätning Switchtider (ms) 

1 59,39 
2 14,39 
3 1,49 
4 1,68 
5 1,59 
6 1,74 
7 2,40 
8 4,80 
9 1,54 
10 9,83 

 
3. Skyddsomkoppling utförs på något kriterium som har med den fysiska signalen att 
göra, tex. låg effekt eller avsaknad av modulation.  Uppkoppling figur 7 (nod 2) 
användes med SDH instrument (Agilent) tillsammans med en dämpare mellan 
noderna på ena fibern. Effekten ändrades till dess att en omkoppling utfördes. 
 

Port Mottagareffekt 
då omkoppling 

sker (dBm) 
1 -22,6 
1 -21,4 
1 -24,3 
2 -26,0 
2 -26,0 
2 -26,0 
5 -25,8 
5 -22,7 
5 -23,8 

 
Omkoppling sker vid för låg effektnivå för att klara 10E-12 gräns¹. Detta medför 
alltså att om en signal degraderas långsamt och tillräckligt mycket så att bitfel börjar 
uppstå så kan den fortfarande transporteras den ordinarie vägen utan att 
skyddsomkopplas. I ett sådant fall är det troligt att om skydd existerar i annat lager i 
nätet så utlöses detta, t.ex. i SDH. 
 
¹ Se mottagarkänslighet 3.2.2. 

3.3.2.4 Resultat: 
OK. 

3.4 Tillförlitlighet och stabilitet 

3.4.1 Omkoppling 

3.4.1.1 Uppkoppling: 
Figur 7, 8 
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3.4.1.2 Instrument: 
NMS 
Telnet 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
Anritsu MP 1702 A - Error detector  
Anritsu MP 1701 A - Pulse pattern generator 
HP 54120 A - Digitizing oscilloscope 

3.4.1.3 Anmärkningar:  
Detta test utfördes för att fastställa hur snabbt en korskoppling sker.  Två 
testuppställningar användes, figur 7 och 8. För uppställning 7 så användes ett SDH-
instrument och i den andra användes en bitfelsmätningsutrustning (Anritsu MP 
1791A) som sänder och tar emot en ren bitström sammansatt av ett pseudo-random 
mönster. Korskopplingen utfördes i nod 2 med telnetuppkoppling. 
 

1. I försöken med SDH instrumentet erhölls liknade switchtider vid olika 
försök. Omkoppling utfördes mellan port 6 och 7 i nod 2. 
 

Mätning Switchtider 
(ms) 

1 0,9 
2 1,0 
3 1,0 
4 4,7 
5 1,0 
6 11,6 
7 1,1 
8 1,1 
9 33,7 
10 1,0 
11 1,0 

Det kunde observeras att SDH-mottagaren behövde utföra pekarjusteringar 
[2] vid omkopplingen. Följande mättes vid ett annat tillfälle än ovan. 
 

Mätning Pekarjustring 
(oktetter) 

1 -4 
2 -4 
3 -4 
4 - 
5 +4 
6 +4 
7 +2 
8 - 
9 +2 
10 - 

 
Om gångvägen för signalen genom nätet har annorlunda längd efter en 
switch blir det nödvändigt med omsynkronisering i mottagarens SDH-
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nätelement. Detta eftersom pulståget blir förskjutet i tiden. Lika långa 
fibrer användes och olika portar på OXC800 provades då vägen på 
kretskort och i korskopplingskrets är olika långa. Det visade sig att bla. 
port 1 och 2 har ungefär samma längd och då dessa användes så erhölls 0 
ms switchtid. Att pulstågen hade liknande fördröjning verifierades med ett 
samplingsoscilloskop. 

 
2. Ovanstående test utfördes med Anritsu MP 1791A 

bitfelsmätningsutrustning istället för ett SDH-instrument. Följande resultat 
erhölls då signalen färdades olika lång väg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om lika långa vägar valdes (port 1, 2 i nod 2) så uppstod 0 bitfel vid 
omkoppling. Alltså så beror switchtiden av tiden det tar för 
ändutrustningen att synkronisera sig på nytt. 
 

Det visade sig att det kan uppstå oklarheter om ”fault propagation” (se 3.3.2) används 
i samband med oskyddad väg vid omkoppling i nätet. Noderna uppfattar inte i alla fall 
att det ligger signal på en port även om så är fallet.  
 
Ex. En signal går över förbindelse A mellan två OXC800 och blir avbruten. Antag att 
portar är konfigurerade med fp (fault propagation). Vid avbrottet kommer fp att 
aktiveras på utgång från den mottagande OXC800. Om trafik omkopplas till väg B 
kommer inte modulationen uppfattas på den nya porten vilket medför att trafiken ej 
kopplas igenom.  

 
Av denna anledning är det viktigt att användaren av utrustningen känner till detta. 

3.4.1.4 Resultat: 
OK. 

Mätning Switchtider (ms)
1 4,613 
2 2,935 
3 2,540 
4 2,520 
5 3,585 
6 4,306 
7 2,475 
8 3,762 
9 3,240 
10 4,790 
11 2,608 
12 2,843 

OXC800 
 

OXC800
 A 

B 
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3.4.2 Kraftavbrott (9.1) 

3.4.2.1 Uppkoppling: 
Figur 1, nod 1→länk1 →nod3, protection länk 2. 

3.4.2.2 Instrument: 
NMS 
Telnet 
W&G ANT-20 - SDH-tester 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 

3.4.2.3 Anmärkningar:  
Kraftavbrott testades både utan och med skyddad väg. Kraft bröts i nod 2 samt nod 3 
vid olika tillfällen. Larm alstrades i intilliggande noder. Uppstartstiden för noderna 
var ca 60s.  
 
Problem med korskopplingar till tx port 1 efter omstart. Korskoppling måste utföras 
på nytt efter omstart av nod. Korskoppling port 15 till port 1 testades på samtliga 
noder med samma utfall. I nod 1 testades även korskoppling 6:1, 16:1 med samma 
resultat. 1:1 fungerade dock. Detta problem har endast identifierats på port 1. Detta 
mjukvarufel har rättats av leverantör X. 
  
Efter en längre tids avbrott startade inte datorn i nod 1. leverantör X löste detta genom 
nedladdning av program på nytt till dator i OXC800. Orsak till problemet att fil blivit 
korrupt är ej känt.  

3.4.2.4 Resultat: 
OK efter rättelse av leverantör X. 

3.4.3 LAN-avbrott (9.2) 

3.4.3.1 Uppkoppling: 
Figur 1, nod 1→länk1 →nod3, protection länk 2. 

3.4.3.2 Instrument: 
NMS 
Telnet 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 
HP 8157A - Optical power attenuator 

3.4.3.3 Anmärkningar:  
Då avbrott på insignal till nod utan kontakt med LAN uppstår kommer inget larm vid 
återupprättandet av LAN-kontakt. För övrigt korrekt enligt testspecifikation. 

3.4.3.4 Resultat: 
OK. 
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3.4.4 Många hopp (9.3) 

3.4.4.1 Uppkoppling: 
Figur 1 
nod 1→länk1→nod1 (4 hopp),  
nod 1→länk1→nod 1→länk5→nod1 (8 hopp),   
nod 1→länk1→nod 1→länk2→nod1→länk5 (12 hopp) 

3.4.4.2 Instrument: 
W&G ANT-20 - SDH-tester 
Agilent Omniber 718 - SDH-tester 

3.4.4.3 Anmärkningar:  
Långtidstester utfördes med olika antal hopp. Fyra hopp var ungefär antal hopp som 
fungerade bitfelsfritt. En mätning utfördes på länk 1 med W&G som sändare och 
mottagare. Resultatet av den mätningen blev bitfelfritt i 15 timmar och 33 min. Då 
noderna har rumstemperatur vid påslagsögonblick kan upptill 12 hopp överbryggas. 
Dock efter ca 10 min börjar bitfel alstras i kopplingen. Det är klargjort att något 
problem förekommer med antal hopp som en signal skall transporteras. Problemet är 
temperaturrelaterat och har troligtvis med 3R funktionen att göra. Lverantör X har 
tagit fram en lösning med kylflänsar samt utreder vad problemet är. 

3.4.4.4 Resultat: 
OK efter rättelse av leverantör X. Avvikelse 1 [7]. 

3.5 NMS mjukvara med funktioner (10) 
Som påpekats av leverantör X så är NMS-programvaran en prototyp. Gränssnitt är 
överskådligt och lättanvändligt dock nämns nedan några brister som uppmärksammats 
under mätningarna. 

1. Det går ej att spara databas. Utförs kommandot för att spara databas 
hänger sig ofta NMS. Omstart krävs vilket medför att konfigurationer 
måste göras om.  

2. Om en path inte fullföljs blir den kvar i ”Trail table”, den kan ej raderas 
och ibland går det ej att skapa nya trail. 

3. IP-adress vid skapande av ny nod ”uppfattas” ej av NMS. 
4. Fönster:  

– Om en länk raderas måste ”link dialog” fönstret stängas och öppnas för 
att få rätt status. 
– För att få information om en trail kan ett ”path properties”- fönster 
öppnas. Öppnas detta två gånger blir det felaktigt. 
– Om nod raderas ligger ”console”-fönstret kvar. 

5. I korskopplingsfönstret visas signal detect ”SD” med en färgad symbol, 
denna följer inte alltid portens verkliga status. 
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3.6 Telnet 
Telnet fungerade väl under mätningarna samt var lätthanterligt. Ett fel utan känd 
orsak uppstod under en session. Då ett kommando försöktes exekveras returnerade 
OXC800 ”leverantör X/na/client: No HARDWARE process found”. Omstart löste 
problemet som ej gick att återupprepa. 

4 Avvikelser 
N
r 

Avvikelse Testfall Priorite
t 

Åtgärda
t 

1 Signal degraderas efter få hopp 3.4.4 B 010912 
2 NMS: Databas sparas ej korrekt 3.5(1) B 010904 
3 Dålig tranceiver nod 2 port 10 3.2.2 B 010813 
4 Korskoppling ej OK efter 

kraftavbrott 
3.4.2 B 010904 

5 PC startade ej i nod 1 efter 
kraftavbrott 

3.4.2 C ?¹ 

7 Avbrott av Telnet-session 3.6 C ?¹ 
8 NMS: IP-adress antas ej 3.1.1, 

3.5(3) 
D 010904 

9 NMS: skapande av ofullständig 
trail 

3.1.4, 
3.5(2) 

D 010904 

10 NMS: SD inkonsistens 3.5(5) D ?² 
11 NMS: Inkonsistent 

fönsterhantering 
3.5(4) D 010904 

 
¹Avvikelsen har uppstått vid enstaka tillfälle och är av karaktären ”ej reproducerbart”. 
 
²Nr 10 har sporadiskt uppträtt men har ej då önskats kunnat reproducerats.  
 
¹,² Se leverantör X [7]. 
 
Prioritet 
A - Mycket allvarligt, testning kan ej fortsätta 
B - Allvarligt men testning kan fortsätta 
C - Betydande fel som kan påverka trafik 
D - Mindre fel som inte påverkar trafiken 

5 Mjukvara 
Mjukvara NMS Mjukvara klient 
010625 (leverans) 010625(leverans) 
 010705 
 010712 
010904 010904 
010906  
v1.2.2 (010912)  
v1.2.3 (20010913)  
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Klient 010705: Införande av unprotection-kommando. 
 
Klient 010712: Rättelse av förra version 
 
Klient 010904: Rättelse av avvikelse 4.  
 
NMS 010904: Rättelse av avvikelse 2, 8, 9 och 11. Då en path skapas måste kopplas 
den först upp logiskt för att sedan allokeras. Innan den har allokerats så visar den inte 
rätt väg i den grafiska korskopplingsvyn. De allokerade resurserna visas ej heller i 
destinationsnod. 
 
NMS 010906: Rättelse av nod-status information i consolefönster. 
 
NMS v1.2.2: I denna version markeras även destinationsnoden då en path sätts upp. 
 
NMS v1.2.3: Rättelse av handhavande av path. 
 
Se även leverantör X [6]. 

6 Slutsatser 
I testerna som är utförda har det uppmärksammats några få problem varav två är 
allvarligare, avvikelse 1 och 2. Det ena rör ett temperaturproblem som begränsar 
nätstorleken och det andra ett databasproblem för användargränssnittet.  
 
Temperaturproblemet har leverantör X presenterat ett förslag på hur det skall lösas 
genom en ny konstruktion på lock med inbyggda kylflänsar. 
  
För övrigt noteras snabba omkopplingstider både för manuell och skyddsomkoppling. 
Skyddsomkoppling som erbjuds i denna version är av typen 1+1 som ej  kopplar 
tillbaka till ordinarie länk när den är åtgärdad.  
 
En anmärkning angående kommandot fp, fault propagation, bör nämnas. Denna 
funktion är nödvändig då skyddsomkoppling skall användas i nätet. Då fp stänger av 
sändarlasern på en mellanliggande port och nod i nätet om dess insignal bryts. På 
detta sätt kan felet propagera till ändnoden där 1+1 skyddet är implementerat och 
utlöses. Denna funktion kan skapa en förvirring om den inte används på korrekt sätt. 
Skulle den vara implementerad på en länk utan skydd kan detta leda till att signal vid 
manuell omkoppling inte kopplas fram korrekt. Om signal utsignal kopplas från en 
port utan signal till en med signal som har fp aktiverat kommer den nya porten inte att 
uppfatta den nya signalen utan en förändring på dess mottagare. 
 
Larm finns det huvudsakligen två av. Ett larm för om signal detekteras eller ej på en 
port. Det andra larmet är om en skyddsomkoppling utförts. 
 
Den grafiska näthanteraren NMS är lätthanterlig men lider av ett databasproblem som 
skall åtgärdas. Denna version kommer dock att ersättas av en annan version. 
 
De optiska anslutningarna är av typ LC. 
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7 Rättelse av avvikelser och tillägg av mätningar 
leverantör X har rättat avvikelser enligt avvikelselistan [7]. För att verifiera dessa 
ändringar har kompletterande mätningar utförts. Dessa mätningar utföll med gott 
resultat.  

7.1 Avvikelse 1 

7.1.1.1 Uppkoppling: 
Figur 1. 
nod 3→länk2→nod 3→länk5→nod 3→länk11→nod 3→länk15→nod3 (16 hopp). I 
nod 2 användes tx port 1 för länk 2 samt tx port 4 för länk5. 
 
nod 3→länk2→nod 3→ länk5→ nod 3→länk11→nod 3→länk15→nod3→länk10  
→nod3 (20 hopp). 

7.1.1.2 Instrument: 
Anritsu ME522A - Error detector  
Anritsu ME522A - Pulse pattern generator 

7.1.1.3 Anmärkningar: 
Leverantör X löste problemet med att endast ett fåtal hopp kunde göras genom att 
införa en effektivare passiv kylning av oscillatorer och kretsar för 3R-funktion. 
Verifikation av funktion med avseende på flertal hopp genomfördes. De fyra noderna 
konfigurerades med 16 och 20 hopp i en ring. Uppställning enligt figur 13 och 
leverantör Xs rekomendationer på placering av noder.  
 

 
  Figur 13. 
 

Trafik bestod av STM-16 från Ericsson-terminal. Halva STM-16-ramen var fylld med 
VC-4:or med PRBS 10E-23. Vid 16 hopp uppmättes 0 bitfel efter 2 dagar 17 timmar 
och 54 min vilket medför BER < 3,8E-15. Vid 20 hopp uppmättes 0 bitfel efter 20 
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timmar och vid 27 timmar hade 3 bitfel registrerats. Detta medför BER< 1,3E-14 efter 
20 timmar och BER<2,8E-14 efter 27 timmar. 

7.1.1.4 Resultat:  
OK. 
 

7.2 Avvikelse 2, 3, 4, 8, 9 och 11 

7.2.1.1 Uppkoppling: 
Figur 8 

7.2.1.2 Instrument: 
NMS 
Anritsu MP 1702 A - Error detector  
Anritsu MP 1701 A - Pulse pattern generator 

7.2.1.3 Anmärkningar: 

7.2.1.4 -  

7.2.1.5 Resultat:  
OK. 
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Bilaga Resultat 
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Antal våglängder 
 

    Antal våglängder 
A nod Bnod Nät Länk-nr Stjärnformat 

nät 
Hierarkiskt  

nät 
Platt 
nät 

BN-2 BN-1 B 1 9 9 9 
BN-3 BN-2 B 2 32 32 22 
BN-4 BN-3 B 3 57 57 19 
BN-5 BN-4 B 4 125 107 24 
BN-5 BN-5 B 5 122 46 39 
BN-7 BN-5 B 6 103 27 34 
BN-8 BN-7 B 7 61 37 29 
BN-9 BN-8 B 8 45 51 21 
BN-10 BN-9 B 9 13 57 15 
BN-11 BN-10 B 10 0 14 10 
BN-12 BN-11 B 11 29 55 19 
BN-13 BN-12 B 12 27 39 8 
BN-4 BN-13 B 13 39 21 14 
BN-7 BN-12 B 14 24 0 13 
RN-2 RN-1 R 1 9 9 9 
RN-3 RN-2 R 2 24 24 20 
RN-4 RN-3 R 3 52 52 20 
RN-5 RN-4 R 4 148 105 33 
RN-6 RN-5 R 5 87 24 32 
RN-8 RN-6 R 6 101 38 24 
RN-7 RN-8 R 7 71 40 30 
RN-9 RN-7 R 8 48 56 23 
RN-10 RN-9 R 9 14 23 17 
RN-11 RN-10 R 10 0 13 13 
RN-12 RN-11 R 11 29 56 16 
RN-13 RN-12 R 12 46 39 17 
RN-4 RN-13 R 13 64 21 21 
RN-1 BN-1 G 1 6 6 3 
RN-2 BN-2 G 2 10 10 6 
RN-3 BN-3 G 3 15 15 7 
RN-4 BN-4 G 4 14 14 11 
RN-5 BN-5 G 5 38 29 11 
RN-6 BN-5 G 6 8 8 10 
RN-7 BN-7 G 7 12 12 11 
RN-8 BN-8 G 8 9 9 11 
RN-9 BN-9 G 9 17 13 7 
RN-10 BN-10 G 10 8 8 5 
RN-11 BN-11 G 11 14 18 4 
RN-12 BN-12 G 12 9 9 4 
RN-13 BN-13 G 13 10 10 6 

    1549 1213 647 
   Blått nät    
   Rött nät 686 552 276 
   Grönt nät 693 500 275 
   Summa 170 161 96 
    1549 1213 647 
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Antal portar 

Stjärnformat nät 
  Portar 
 Blå/Röd Grön Terminerande Summa

BN-5 247 38 43 328 
RN-5 249 38 41 328 

 Summa   656 
 Medel   328 

 
Hierarkiskt nät 

  Portar 
 Blå/Röd Grön Terminerande Summa

BN-5 153 29 43 225 
BN-9 108 13 23 144 
BN-11 94 18 22 134 
RN-5 143 29 41 213 
RN-9 79 13 26 118 
RN-11 69 18 22 109 

 Summa   834 
 Medel   167 

 
Platt nät 

  Portar 
 Blå/Röd Grön Terminerande Summa

BN-1 9 3 6 18 
BN-2 60 6 20 86 
BN-3 41 7 8 56 
BN-4 43 11 14 68 
BN-5 63 11 43 117 
BN-5 73 10 16 99 
BN-7 63 11 19 93 
BN-8 50 11 11 72 
BN-9 36 7 23 66 
BN-10 25 5 9 39 
BN-11 29 4 22 55 
BN-12 40 4 11 55 
BN-13 22 6 12 40 
RN-1 9 3 6 18 
RN-2 29 6 8 43 
RN-3 40 7 22 69 
RN-4 53 11 25 89 
RN-5 65 11 41 117 
RN-6 56 10 9 75 
RN-7 53 11 16 80 
RN-8 54 11 12 77 
RN-9 40 7 26 73 
RN-10 30 5 10 45 
RN-11 29 4 22 55 
RN-12 33 4 13 50 
RN-13 38 6 14 58 

   Summa 1713 
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Bilaga Vägval för de olika nätstrukturerna 
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Behov 
 

Behov-
nummer 

ANOD BNOD Behov-
nummer

ANOD BNOD Behov-
nummer

ANOD BNOD 

1 BN-1 BN-2 55 BN-5 BN-11 109 RN-3 RN-11 
2 BN-1 BN-3 56 BN-5 BN-12 110 RN-3 RN-12 
3 BN-1 BN-4 57 BN-5 BN-13 111 RN-3 RN-13 
4 BN-1 BN-5 58 BN-7 BN-8 112 RN-4 RN-5 
5 BN-1 BN-5 59 BN-7 BN-9 113 RN-4 RN-6 
6 BN-1 BN-7 60 BN-7 BN-10 114 RN-4 RN-7 
7 BN-1 BN-8 61 BN-7 BN-11 115 RN-4 RN-8 
8 BN-1 BN-9 62 BN-7 BN-12 116 RN-4 RN-9 
9 BN-1 BN-10 63 BN-7 BN-13 117 RN-4 RN-10 
10 BN-1 BN-11 64 BN-8 BN-9 118 RN-4 RN-11 
11 BN-1 BN-12 65 BN-8 BN-10 119 RN-4 RN-12 
12 BN-1 BN-13 66 BN-8 BN-11 120 RN-4 RN-13 
13 BN-2 BN-3 67 BN-8 BN-12 121 RN-5 RN-6 
14 BN-2 BN-4 68 BN-8 BN-13 122 RN-5 RN-7 
15 BN-2 BN-5 69 BN-9 BN-10 123 RN-5 RN-8 
16 BN-2 BN-5 70 BN-9 BN-11 124 RN-5 RN-9 
17 BN-2 BN-7 71 BN-9 BN-12 125 RN-5 RN-10 
18 BN-2 BN-8 72 BN-9 BN-13 126 RN-5 RN-11 
19 BN-2 BN-9 73 BN-10 BN-11 127 RN-5 RN-12 
20 BN-2 BN-10 74 BN-10 BN-12 128 RN-5 RN-13 
21 BN-2 BN-11 75 BN-10 BN-13 129 RN-6 RN-7 
22 BN-2 BN-12 76 BN-11 BN-12 130 RN-6 RN-8 
23 BN-2 BN-13 77 BN-11 BN-13 131 RN-6 RN-9 
24 BN-3 BN-4 78 BN-12 BN-13 132 RN-6 RN-10 
25 BN-3 BN-5 79 RN-1 RN-2 133 RN-6 RN-11 
26 BN-3 BN-5 80 RN-1 RN-3 134 RN-6 RN-12 
27 BN-3 BN-7 81 RN-1 RN-4 135 RN-6 RN-13 
28 BN-3 BN-8 82 RN-1 RN-5 136 RN-7 RN-8 
29 BN-3 BN-9 83 RN-1 RN-6 137 RN-7 RN-9 
30 BN-3 BN-10 84 RN-1 RN-7 138 RN-7 RN-10 
31 BN-3 BN-11 85 RN-1 RN-8 139 RN-7 RN-11 
32 BN-3 BN-12 86 RN-1 RN-9 140 RN-7 RN-12 
33 BN-3 BN-13 87 RN-1 RN-10 141 RN-7 RN-13 
34 BN-4 BN-5 88 RN-1 RN-11 142 RN-8 RN-9 
35 BN-4 BN-5 89 RN-1 RN-12 143 RN-8 RN-10 
36 BN-4 BN-7 90 RN-1 RN-13 144 RN-8 RN-11 
37 BN-4 BN-8 91 RN-2 RN-3 145 RN-8 RN-12 
38 BN-4 BN-9 92 RN-2 RN-4 146 RN-8 RN-13 
39 BN-4 BN-10 93 RN-2 RN-5 147 RN-9 RN-10 
40 BN-4 BN-11 94 RN-2 RN-6 148 RN-9 RN-11 
41 BN-4 BN-12 95 RN-2 RN-7 149 RN-9 RN-12 
42 BN-4 BN-13 96 RN-2 RN-8 150 RN-9 RN-13 
43 BN-5 BN-5 97 RN-2 RN-9 151 RN-10 RN-11 
44 BN-5 BN-7 98 RN-2 RN-10 152 RN-10 RN-12 
45 BN-5 BN-8 99 RN-2 RN-11 153 RN-10 RN-13 
46 BN-5 BN-9 100 RN-2 RN-12 154 RN-11 RN-12 
47 BN-5 BN-10 101 RN-2 RN-13 155 RN-11 RN-13 
48 BN-5 BN-11 102 RN-3 RN-4 156 RN-12 RN-13 
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Behov-
nummer 

ANOD BNOD Behov-
nummer

ANOD BNOD Behov-
nummer

ANOD BNOD 

49 BN-5 BN-12 103 RN-3 RN-5   
50 BN-5 BN-13 104 RN-3 RN-6   
51 BN-5 BN-7 105 RN-3 RN-7   
52 BN-5 BN-8 106 RN-3 RN-8   
53 BN-5 BN-9 107 RN-3 RN-9   
54 BN-5 BN-10 108 RN-3 RN-10   

 
Kantnummer - länknummer 

    
KANTNR TYP  ANOD BNOD 

1 B 1 BN-2 BN-1 
2 B 2 BN-3 BN-2 
3 B 3 BN-4 BN-3 
4 B 4 BN-5 BN-4 
5 B 5 BN-5 BN-5 
6 B 6 BN-7 BN-5 
7 B 7 BN-8 BN-7 
8 B 8 BN-9 BN-8 
9 B 9 BN-10 BN-9 
10 B 10 BN-11 BN-10 
11 B 11 BN-12 BN-11 
12 B 12 BN-13 BN-12 
13 B 13 BN-4 BN-13 
14 B 14 BN-7 BN-12 
15 R 1 RN-2 RN-1 
16 R 2 RN-3 RN-2 
17 R 3 RN-4 RN-3 
18 R 4 RN-5 RN-4 
19 R 5 RN-6 RN-5 
20 R 6 RN-8 RN-6 
21 R 7 RN-7 RN-8 
22 R 8 RN-9 RN-7 
23 R 9 RN-10 RN-9 
24 R 10 RN-11 RN-10 
25 R 11 RN-12 RN-11 
26 R 12 RN-13 RN-12 
27 R 13 RN-4 RN-13 
28 G 1 RN-1 BN-1 
29 G 2 RN-2 BN-2 
30 G 3 RN-3 BN-3 
31 G 4 RN-4 BN-4 
32 G 5 RN-5 BN-5 
33 G 6 RN-6 BN-5 
34 G 7 RN-7 BN-7 
35 G 8 RN-8 BN-8 
36 G 9 RN-9 BN-9 
37 G 10 RN-10 BN-10 
38 G 11 RN-11 BN-11 
39 G 12 RN-12 BN-12 
40 G 13 RN-13 BN-13 
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Routingtabell för stjärnformat nät 
 
A-nod B-nod Kantnr 
BN-1 BN-5 1 2 3 4  
BN-2 BN-5 2 3 4   
BN-3 BN-5 3 4    
BN-4 BN-5 4     
BN-5 BN-5 5     
BN-7 BN-5 5 6    
BN-8 BN-5 5 6 7   
BN-9 BN-5 5 6 7 8  
BN-10 BN-5 5 6 7 8 9 
BN-11 BN-5 4 11 12 13  
BN-12 BN-5 5 6 14   
BN-13 BN-5 4 13    

      

A-nod B-nod Kantnr 
RN-1 RN-5 15 16 17 18  
RN-2 RN-5 16 17 18   
RN-3 RN-5 17 18    
RN-4 RN-5 18     
RN-6 RN-5 19     
RN-7 RN-5 19 20 21   
RN-8 RN-5 19 20    
RN-9 RN-5 19 20 21 22  
RN-10 RN-5 19 20 21 22 23 
RN-11 RN-5 18 25 26 27  
RN-12 RN-5 18 26 27   
RN-13 RN-5 18 27    

 
 
Routingtabell för hierarkiskt nät 
 
A-nod B-nod Kantnr 
BN-1 BN-5 1 2 3 4 
BN-2 BN-5 2 3 4  
BN-3 BN-5 3 4   
BN-4 BN-5 4    
BN-5 BN-5 5    

      
BN-7 BN-9 8 9   
BN-8 BN-9 9    
BN-9 BN-5 5 6 7 8 
BN-10 BN-9 9    
BN-11 BN-9 9 10   

      
BN-11 BN-5 4 11 12 13 
BN-12 BN-11 11    
BN-13 BN-11 11 12   

      

A-nod B-nod Kantnr 
RN-13 RN-11 25 26   
RN-1 RN-5 15 16 17 18 
RN-2 RN-5 16 17 18  
RN-3 RN-5 17 18   
RN-4 RN-5 18    
RN-6 RN-5 19    

      
RN-7 RN-9 21 22   
RN-8 RN-9 21    
RN-9 RN-5 19 20 21 22 
RN-10 RN-9 23    
RN-11 RN-9 23 24   

      
RN-12 RN-11 25    
GB/R RN-5 18 25 26 27 
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Routingtabell för platt nät 
 

 Routingtbell för 
ordinarie trafik 

 Routingtabell för skyddande 
trafik 

Behov-
nummer 

Kantnr Behov-
nummer 

Kantnr 

1 1     1 28 15 29      
4 1 2 3 4  4 28 15 16 17 18 32   
13 2     13 29 16 30      
15 2 3 4   15 29 16 17 18 32    
23 2 3 13   23 29 16 17 27 40    
24 3     24 30 17 31      
25 3 4    25 30 17 18 32     
34 4     34 31 18 32      
35 4 5    35 31 18 19 33     
43 5     43 32 19 33      
44 5 6    44 32 19 20 21 34    
45 5 6 7   45 32 19 20 35     
46 5 6 7 8  46 32 19 20 21 22 36   
47 5 6 7 8 9 47 32 19 20 21 22 23 37  
48 5 6 14 11  48 32 18 27 26 25 38   
49 5 6 14   49 32 18 27 26 39    
50 4 13    50 32 18 27 40     
51 6     51 33 20 21 34     
58 7     58 34 21 35      
59 7 8    59 34 22 36      
61 14 11    61 34 22 23 24 38    
64 8     64 35 21 22 36     
69 9     69 36 23 37      
70 9 10    70 36 23 24 38     
73 10     73 37 24 38      
76 11     76 38 25 39      
78 12     78 39 26 40      
80 15 16    80 28 1 2 30     
82 15 16 17 18  82 28 1 2 3 4 32   
91 16     91 29 2 30      
96 16 17 18 19 20 96 29 2 3 13 12 14 7 35
102 17     102 30 3 31      
103 17 18    103 30 3 4 32     
110 17 27 26   110 30 3 13 12 39    
111 17 27    111 30 3 13 40     
112 18     112 31 4 32      
120 27     120 31 13 40      
121 19     121 32 5 33      
122 19 20 21   122 32 5 6 34     
123 19 20    123 32 5 6 7 35    
124 19 20 21 22  124 32 5 6 7 8 36   
125 19 20 21 22 23 125 32 5 6 7 8 9 37  
126 18 27 26 25  126 32 5 6 14 11 38   
128 18 27    128 32 4 13 40     
130 20     130 33 6 7 35     
136 21     136 34 7 35      
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 Routingtbell för 
ordinarie trafik 

 Routingtabell för skyddande 
trafik 

Behov-
nummer 

Kantnr Behov-
nummer 

Kantnr 

137 22     137 34 7 8 36     
147 23     147 36 9 37      
148 23 24    148 36 9 10 38     
151 24     151 37 10 38      
154 25     154 38 11 39      
156 26     156 39 12 40      

 
 
 
 


